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Aggressivitet, alexitymi och empati 

 bland män med våldsbeteende som söker behandling på Manscentrum  

Ulf Calvert  

Syftet med studien är att öka kunskapen om män som har en impulsiv 

aggressivitet riktad mot sin partner, och om männens brister i 

affektmedvetenhet (alexitymi) samt deras förmåga till empati och om 

de skiljer sig i dessa aspekter från män som söker hjälp för 

relationsproblem på Manscentrum. 20 män med våldsamt beteende 

och 20 med relationsproblem fyllde i Aggression Questionnaire-

Revised Swedish Version (AQ-RSV), Toronto Alexithymia Scale 

(TAS-20) och Interpersonal Reactivity Index (IRI). Resultaten visade 

ett positivt samband mellan aggressivitet och alexitymi i hela 

populationen och ett negativt samband mellan alexitymi och empati. 

De våldsamma männen var också aggressivare enligt AQ-RSV än de 

med relationsproblem, men inga andra skillnader var signifikanta. De 

män som hade erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen hade ett starkare 

samband när det gäller aggressivitet och alexitymi. Studien visar 

också att det finns en hög grad av alexityma drag hos båda grupperna 

som söker kontakt med Manscentrum.  

 

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem med stora konsekvenser för de 

inblandade. Trots att Sverige har bland de bästa livsvillkoren för kvinnor i världen 

(Mothers’index, Rädda barnen, 2012), och är ett av världens mest jämlika samhällen 

(OECD, 2009), misshandlas ett stort antal kvinnor i sitt eget hem av sina partners. Det 

visar sig att hemmet som oftast förknippas med säkerhet och trygghet, är för kvinnor en 

av de farligaste platserna. Trots den goda viljan och de stora resurserna som svenska 

staten har lagt ner på att bekämpa våldet mot kvinnor, kvarstår faktum att våldet i nära 

relationer fortsätter att vara ett av de vanligaste brotten och ett stort samhällsproblem, 

som dessutom visar tecken på att öka (Brå, 2008). Enligt Nationella 

Trygghetsundersökningen utsattes ungefär 10 % av invånarna i Sverige för någon form 

av våld, hot och trakasserier under det senaste året (NTU 2006). Särskilt utsatta är 

ungdomar, 17 % av männen och 12 % av kvinnorna i åldern 16-24, angav att de under 

det senaste året hade blivit utsatta för våld eller allvarligt hot. Unga män är tre gånger så 

ofta utsatta för våld på offentlig plats, jämfört med unga kvinnor, vilka å andra sidan 

utsätts dubbelt så ofta för våld och hot i sin bostad (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 

2009). När det gäller övriga åldersgrupper är det i stället fler kvinnor än män som 

drabbas av våld. Våld i hemmet och sexuellt våld riktas i huvudsak mot kvinnor och 

förövaren är ofta en närstående person. När det gäller polisanmält våld är förövaren i 

övervägande del av fallen man, både när våldet riktar sig mot kvinnor och mot andra 

män (Brå, 2008).  

Partnervåld är den könsneutrala benämningen som Socialstyrelsen använder för att 

beskriva det våld som uppstår i en aktuell eller tidigare parrelation och som utövas av en 

nuvarande eller tidigare partner, och innefattar partners av båda könen. Den stora 

majoriteten av partnervåldet är dock en man som brukar våld mot en kvinna. 

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av 
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partnervåld (våld, hot, trakasserier) varje år (Brå, 2002, Socialstyrelsen, 2006). Cirka 20 

% av alla polisanmälda våldsbrott utgörs av våld mot kvinnor. En särskilt utsatt grupp är 

ensamstående kvinnor med små barn där hela 15 % utsattes för våld i bostad av en 

tidigare partner under år 2003 (Häll, 2004).  

Det polisanmälda våldet mot kvinnor, misshandeln av kvinnor, har ökat med 40 % 

under 1990-talet. Ökningen av anmälningar kan vara en faktisk ökning av våldet mot 

kvinnor och att benägenheten att anmäla våldsbrott mot kvinnor har ökat genom en 

ökad fokusering på frågan i media vilket kan ha bidragit till att skapa en öppenhet för 

kvinnor att börja berätta om sin utsatthet och i större utsträckning anmäla brott. Även 

införandet av brottsrubriceringen ”kvinnofridsbrott”, där ”mindre incidenter” kan 

summeras ihop, för att göra det möjligt att väcka åtal, kan ha bidragit till en ökad 

benägenhet att anmäla. I 25 % av polisanmälningarna visar det sig att kvinnan inte vill 

fortsätta att medverka i brottsutredningen. Även om misshandel faller under allmänt 

åtal, blir det stora svårigheter för polisen att fortsätta utredningen. En av teorierna till att 

kvinnorna inte vill medverka är att syftet med att kontakta polisen inte har varit att göra 

en anmälan, utan enbart att få stopp på våldsprocessen. En annan anledning kan vara att 

hot och rädsla för sin egen och barnens säkerhet, om hon medverkar i en rättsprocess 

(Brå, 2002). Mäns våld mot kvinnor återfinns i alla socialgrupper, även om socialt 

marginaliserade personer, arbetslösa, utrikes födda och lägre utbildade, är 

överrepresenterade i det polisanmälda våldet. Forskningen (Brå, 2002) visar också på att 

det polisanmälda våldet är grövre än det våld som inte anmäls. En skattning av 

mörkertalet ger att endast mellan 20-25% av våldet polisanmäls. Partnervåld är inte bara 

begränsat till pågående relationer. Forskning har visat att grövre våld mot kvinnor ofta 

sker när relationen är i separationsfasen (Brå, 2002).  

När det gäller dödligt våld bland män och kvinnor, har det skett en minskning de 

senaste tio åren, till 51 män och 30 kvinnor per år. Den övervägande delen av förövarna 

är män. Drygt hälften av kvinnorna, 16, dödades av sin nuvarande eller tidigare partner. 

Antalet kvinnor som har dödats av sin partner låg som högst på 1970-talet, då ett 

tjugotal kvinnor dödades per år. Enligt Brå kan nedgången delvis förklaras av sociala 

förändringar, ökat skydd för kvinnor och att kvinnor är mer ekonomiskt oberoende (Brå, 

2006). Dödligt våld är vanligare i socialt utsatta grupper, och en stor andel av förövarna 

har eller har haft en psykiatrisk sjukdom. Av de män som dödat sin partner begår 25 % 

självmord i samband med brottet (Socialstyrelsen folkhälsorapport, 2009).  

 

I hedersrelaterat våld är den patriarkala och kulturella aspekten en stor komponent och 

karaktäriseras av ett strukturellt och institutionaliserat förtryck från kollektivet mot 

främst flickor och unga kvinnor. Våldet används som ett medel att kontrollera främst 

kvinnors sexualitet, för att inte hota familjens heder. Även HBT personer förtrycks i 

hederskulturer och även unga män drabbas av tvångsäktenskap eller våld om de inte 

följer familjens vilja (Johnsson-Latham, 2006). 

 

Partnervåld har betydande konsekvenser för den kroppsliga och psykiska hälsan hos 

kvinnor. Varje år besöker cirka 14 000 kvinnor öppenvården som ett resultat av att varit 

utsatt för våld från en partner. Våldet leder ofta till fysisk och mental ohälsa och 

dessutom svåra sociala konsekvenser, som isolering från vänner och familj, ekonomiska 

problem, sjukskrivning och arbetslöshet, som många gånger är bestående (Helwig-

Larsen & Kruse, 2003; García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts, 2005). Studier 

har visat att det finns samband mellan partnervåld och självmordsförsök bland kvinnor 
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(Bergman, Brismar, 1991; Stark, Flitcraft, 1995). Förutom stora fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser för alla inblandade i partnervåld, uppskattar Socialstyrelsen i en 

rapport (2009) att våldet mot kvinnor kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder 

kronor per år vilket då inkluderar sjukvårdkostnader, rättsväsendet, socialtjänst, kvinno- 

och brottsofferjourer, mm. Utöver detta finns det stora kostnader för den enskilt 

drabbade såsom kostnader för tandvård, läkemedel och psykoterapeutiska behandlingar.  

Barnen drabbas direkt eller indirekt av våldet, genom att modern utsatts för våld (Brå, 

2009) och enligt en uppskattning har ungefär 10 % av alla barn upplevt våld i hemmet 

och 5 % gör det regelbundet (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001; 

Stenson, Claesson & Heimer, 2006). Barn som bevittnar våld är enligt lagen att betrakta 

som utsatta för misshandel. Forskning visar dessutom att om mamman blir slagen av sin 

partner så blir i 30–60 % av fallen, också barnen slagna (Edleson, 1999). I denna grupp 

förekommer också aga i uppfostrande syfte. Något som Sverige förbjöd 1979. Endast 20 

länder har följt FN rekommendation och förbjudit aga. Trots förbud så visar svenska 

studier från år 2000 att mellan 4-7 % av barnen någon gång har blivit slagna med 

tillhygge, varav 1-2 % regelbundet misshandlas (SOU 2001:18). Förutom uppenbar risk 

för fysiska skadorna blir de psykiska konsekvenserna stora. Enligt den amerikanske 

forskaren Straus finns det tydliga samband mellan aga i uppfostringssyfte och kognitiva 

störningar i utvecklingen (Straus & Paschall, 2009). Barn som har erfarenhet av fysisk 

aga har 2-6 gånger högre risk att utveckla, aggressiva beteenden, utveckla 

ungdomskriminalitet, depression, samt använda våld mot sin partner, enligt Straus 

(1997). Små barn som lever i en våldsam miljö tenderar att få kroppsliga symtom 

medan äldre barn ofta utvecklar mer specifika symtom, som ätstörningar eller 

självskadebeteende. Här finns vissa könsskillnader i symptomutvecklingen där det finns 

en tendens att flickor oftare utvecklar symptom som är mer självdestruktiva och 

inåtvända, medan pojkar blir mer utåtagerande (Socialstyrelsen, 2005). Även senare i 

livet som vuxna löper dessa barn större risk att utsättas för övergrepp eller att själva 

begå övergrepp. De har också högre alkoholkonsumtion under ungdomsåren och 

generellt mer riskbeteende (Blair-Merritt, 1997).  

Alkoholens inverkan på partnervåldet är komplex och omstridd. En av anledningarna 

har varit att alkohol har använts som en enkel förklaring och en ”ansvarsbefriare” för 

män och har dessutom tillskrivits en större roll vid partnervåld än den egentligen har. 

Enligt vissa studier var både mannen och kvinnan nyktra vid merparten av 

våldstillfällena, våldet riskerade dock att bli allvarligare om mannen var 

alkoholpåverkad (Quigley, Leonard, 2000; Testa, Quigley, Leonard, 2003). Studier 

visar en mycket högre risk för kvinnor att utsättas för våld om de lever med en man som 

har alkohol eller drogproblem (Cunradi, Caetano & Schafer, 2002). Risken för våld ökar 

generellt bland utsatta grupper i samhället, där också missbruk är vanligare. Alkohol 

ökar risken för impulsgenombrott och på så sätt utlösa våldet. Studier har också visat att 

alkoholen har en större roll, när det rör sig om impulsivt situationsbetingat våld, än när 

det förekommer ett mera systematiskt och kontrollerande våld (Stenson, Claesson & 

Heimer, 2006). 

Partnervåldet kan gestalta sig på olika sätt, och Isdal (2000) räknar upp fem 

undergrupper, fysiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, psykiskt våld och latent våld, 

och man kan urskilja två huvudmönster i våldsutövandet; det kontrollerande och mer 

instrumentella våldet, samt det mer situationsbundna, expressiva och impulsiva våldet 

(Archer, 2000; Johnson, Ferraro, 2000; Johnson-Latham, 2006). Våldet kan ses som ett 

uttryck för två olika sorters affektstörningar. I den första typen, kontrollerande 
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instrumentellt våld, är ändamålet med våldet att uppnå specifika syften/mål, ofta 

kontroll över situationen och motparten. Styrkan i våldet bestäms i detta fall, av vad 

som behövs för att uppnå syftena. Den andra typen, situationsbetingat expressivt våld, 

har som ändamål att reglera och göra sig av med negativa affekter. Styrkan i våldet 

bestäms av graden av känslomässig upprördhet (Berkowitz, 1993). Det situations-

betingade partnervåldet utlöses ofta vid vissa stressade situationer, som konflikter, där 

frustration och vrede övergår i fysiskt utagerande. Förövaren har oftast inget uppenbart 

kontrollbehov. Våldet har en mer defensiv karaktär och syftet är mer att undvika och få 

stopp på konflikten. Detta relationsvåld utövas av både kvinnor och män, och i vissa 

relationer är våldet ömsesidigt eller initierat av kvinnan (Archer, 2000).  

Denna uppdelning av våldet i endast två typer, stöds inte av Dutton (2007), som även 

urskiljer en mellangrupp av cykliskt återkommande impulsivt våld. Syftet är att reglera 

affekter men som inte är situationsbetingat och påverkat av yttre stimuli, utan mer 

genererat från inre stimuli, som rädsla för övergivenhet och där förövaren har en mer 

instabil impulsiv personlighet. Det kontrollerande och mer instrumentella partnervåldet 

är särskilt allvarligt och har en tendens att eskalera över tid, ofta med en blandning av 

olika former av våld, trakasserier och hot. Förövarens beteende är kraftigt dominerande 

och kontrollerandet av partnern är ett primärt syfte (Stark, 2007). Det kontrollerande 

partnervåldet kan ofta ses som en process, där våldet och maktutövningen sakta 

integreras i det vardagliga livet. Våldet normaliseras i familjens liv och återkommer ofta 

i ett cykliskt mönster. Det kontrollerande partnervåldet leder i högre utsträckning än 

annat partnervåld till allvarliga fysiska och psykiska skador, många gånger med 

kroniska ohälsotillstånd såsom rädsla, nedstämdhet, låg självkänsla (Plichta, 2004). 

Enligt WHO:s rapport (2002) om våld och hälsa finns det mycket lite som tyder på att 

kvinnor använder sig av kontrollerande partnervåld eller sexuellt våld mot manliga 

partner (Dobash, 2004). Studier visar att det är övervägande situationsbetingat 

expressivt våld som kvinnor utövar i den nära relationen (Archer, 2000). Studier har 

dock visat att det våldet som riktar sig mot kvinnor är oftare grövre och får allvarligare 

konsekvenser, än det våld som kvinnor riktar mot män (Socialstyrelsen 

folkhälsorapport, 2009).  

Mäns utsatthet för våld i nära relation har börjat belysas på senare år och mycket talar 

för att våldet som riktar sig mot män i den nära relationen är kraftigt underrapporterat, 

speciellt när det gäller polisanmälningar och är ett överhuvudtaget relativt outforskat 

område (Dobash & Dobash, 2004). Ett annat tämligen outforskat område är våld i 

samkönade relationer. En svensk studie visade att 25 % av de 2013 personerna som 

ingick i studien hade utsatts för någon form av psykologiskt, sexuellt eller fysiskt våld i 

en nuvarande eller tidigare parrelation, inklusive tidigare heterosexuella relationer 

(Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005).  

 

Förklaringsmodeller 

Partnervåld är ett komplext problem med många olika förklaringsmodeller. Inom 

forskningen finns det flera inriktningar. Kullberg (2004) beskriver tre olika teoretiska 

nivåer som forskningen hänvisar till; strukturell, socialpsykologisk och 

individualpsykologisk nivå. Den senare är denna uppsats utgångspunkt.  

 

Det strukturella perspektivet är vanligt inom det feministiska forskningsparadigmet. 

Utgångspunkten är att våldet genereras av en ojämn maktfördelning mellan män och 
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kvinnor i samhället. Tolkningarna utgår från begreppet ”könsmaktsordning”, där våldet 

förstås utifrån ”en samhällsstruktur där män är överordnade kvinnor, och mäns 

våldsutövning därmed bekräftar en könsmaktsordning” (SOU 2004:121). Våldet 

beskrivs som mäns sätt att manifestera och upprätthålla sin maktposition. En radikal 

tolkning av detta synsätt, könsmaktsperspektivet, menar att samtliga män är potentiella 

våldsutövare och att alla kvinnor riskerar att drabbas (Lundgren, Heimer, Westerstrand 

& Kalliokoski, 2001). Enligt Jalmert (2002) är mäns våld nästan alltid ett tecken på 

maktutövning. Denna makt släpper inte män ifrån sig av fri vilja utan ser det som sin 

rätt att inneha sin maktposition. Om de riskerar att mista sin makt kommer de att ta till 

våld eller hot för att återta makten. Mannens våld ses inte som ett avvikande beteende, 

utan mannen agerar i linje med den makt han har i samhället och genom giftermålet är 

berättigad till, nämligen makt och kontroll över fru och barn och rätten att tillrättavisa 

dem genom våld. Mannen lever upp till den kulturella normen i den västerländska 

kulturen (Dobash & Dobash, 1979). Teorin har kritiserats av bland andra Nyberg (2007) 

för att osynliggöra mannens inre psykiska liv och begränsa förståelsen av dynamiken i 

relationen. Å andra sidan lyfter könsmaktsteorin fram och synliggör ojämlikheten i 

samhället och de värderingar kring kön som formar vårt tänkande. Det patriarkala 

synsätten på manlighet, begränsar och formar män och berövar dem väsentliga verktyg 

för att hantera relationer och känslor. Enligt Dutton, 2007, så finns det en ovilja att se 

mannens individuella problematik, då den riskerar att flytta perspektivet från den 

sociala och kulturella förändring som behöver ske i samhället enligt den feministiska 

teorin. Det kvarstår dock frågor om varför bara vissa män är våldsamma om alla är 

påverkade av samma sociala kontext? Hur förklara man våldet i de homosexuella 

relationerna? Amerikanska studier visar att partnervåld har en väldigt låg acceptans i 

samhället (Simon, et al, 2001). Även om många av studierna hänvisar till den 

nordamerikanska kulturen finns inget som talar för att frekvens av våld, attityder och 

värderingar etc. skulle avvika väsentligt från de i Sverige.  

Inom det socialpsykologiska perspektivet söker man orsakerna till våldet i samspelet 

mellan sociala faktorer, som kultur, sociala roller, familjesystem och sociala kontexter. 

Inom detta perspektiv kan orsaker till våld även återfinnas i mannens sociala arv, 

exempelvis att mannen har blivit utsatt för eget våld eller bevittnat våld. Det finns flera 

studier som visar att män som är våldsamma själva i högre grad varit utsatta för våld 

eller förödmjukelser av sina föräldrar eller bevittnat våld i familjen (Blair-Merritt, 1997, 

Bogren & Volckerts, 2002; Straus, 1997). I det socialpsykologiska perspektivet fäster 

man också stor vikt vid dysfunktionella familjeprocesser mellan individerna i 

familjesystemet. Vidare kan till exempel olika typer av livsstress t.ex. psykiska 

påfrestningar och social utsatthet, öka benägenheten för våld. Även asocialt beteende 

t.ex. kriminalitet och missbruk, och attityd till att bruka våld ökar risken för att mannen 

skall utöva våld mot kvinnan (Kullberg, 2004).  

 I det individualpsykologiska perspektivet, fokuseras främst på individerna, deras 

egenskaper samt deras förmågor och brister, speciellt i de nära relationerna. I detta 

perspektiv ingår många olika psykologiska teoribildningar, som främst lägger 

tyngdpunkten på inlärda erfarenheter och uppväxtmiljö, men även mer biologiska 

teorier som genetiska defekter och autismspektrumstörningar. I fokus står svårigheterna 

att fungera i relation, hantera närhet och konflikter. Våldet som utövas i den nära 

relationen kopplas främst till den enskilde mannens personlighet och ses som ett 

avvikande beteende i samhället. Det individualpsykologiska perspektivet har kritiserats 
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från främst feministiskt håll för att osynliggöra den strukturella ojämlikheten mellan 

könen i samhället och kopplingen mellan makt och kön (Lundgren et al, 2001).  

Inlärning och upprepning av föräldrabeteenden och värderingar kan ha en betydelse för 

våldsbenägenheten (Bandura, 1986). Våld mellan föräldrar har definitivt en påverkan på 

mannens våldsbenägenhet. Murray Straus visade i sin studie, att män och kvinnor, som 

såg sina föräldrar vara våldsamma mot varandra, löpte tre gånger så stor risk att själva 

använda våld mot sin partner (Straus, Gelles & Steinmetz, 1980). Att se fadern slå 

modern ökar våldsbenägenheten hos både kvinnor och män, också gentemot deras egna 

barn (Kalmuss, 1984). Det intressanta är att inte fler använder våld om det finns ett 

inlärningsmoment.  Skälet till att många som har varit utsatta för våld, inte själva blir 

förövare kan vara att de har lärt sig mer passiva undvikandestrategier för att handskas 

med obehagliga känslor. Att som barn reagera med aggressivitet gentemot en förövare 

kan vara mycket farligt. Barnets aktiva strategier för att hantera en negativ och våldsam 

miljö, kan vara att på olika sätt dissociera sig från hemmiljön, genom att inte vara 

psykiskt närvarande, agera ut i en annan miljö eller genom olika distraktioner. Våld 

mellan föräldrar kan inte ge en fullständig förklaring, eftersom många män som är 

våldsamma mot sin partner, aldrig har sett våld förekomma mellan sina egna föräldrar 

(Walker, 1979).  

Att undvika aggressioner och känsla av svaghet genom att själva vara aggressiv som ett 

försvar mot känslor av skam och maktlöshet, kan vara ett självinlärt beteende som man 

har prövat sig fram till. Erich Frohm (1973) skriver ”ilska konverterar en känsla av 

impotens till en känsla av omnipotens”. Rädslan och maktlösheten som finns i ett hem 

där det finns våld behöver hanteras av barnet. Aggressivitet fyller funktionen av att 

upphäva och skydda mot negativa känslor som maklöshet, skam eller rädsla (Novaco, 

1975), vilket lätt utvecklas till en vana hos den vuxne att reagera med aggressivitet mot 

varje form av hot. Aggressivitet har den defensiva försvarsfunktionen att kortsluta 

ångestfulla känslor av svaghet och rikta uppmärksamheten utåt, mot det som inte är 

jaget.  

Den manliga orienteringen mot externa objekt (Dutton, 2007), snarare än de interna, 

medför att förklaringarna till obehagliga upplevelser söks utanför honom själv genom 

att fokusera på något eller någon utanför honom sig. Detta innebär att han kommer att 

projicera orsakerna till sitt obehag till omgivningen och skylla på andra. Aggressiviteten 

har funktionen av att generera en känsla av kraftfullhet och att samtidigt avlägsna de 

hotfulla stimuli genom aggressiva aktioner. Om våldet dessutom tar bort anspänningen 

och hotet, genom att förändra beteende hos den störande personen, då är våldet belönat 

och våldet som vana förankrat. Beteenden som blir belönande kommer att upprepas. 

Rent kroppsligt kan också aggressiva uttrycket vara belönande då det ger en 

tillfredställelse genom att frigöra kroppsliga spänningar och samtidigt ligger i linje med 

vad samhället och kulturen anser som manligt då det på samma gång uttrycker 

kraftfullhet och beslutsamhet. Inlärningsteori fokuserar på externa stimuli som 

förorsakar negativ anspänning, till exempel kritik från en annan person. Kan det även 

inbegripa internt generade stimuli? Många av de symptom som återfinns hos förövarna, 

som ökad känslighet för avvisande, svartsjuka och beroende, är svåra att förklara med 

inlärningsteori (Dutton, 2007). Att förövarna enbart skulle reagera på yttre händelser 

bekräftas inte av deras partner, utan istället framträder en bild där förövaren blir irriterad 

utan uppenbar orsak. Bilden som framträder är istället en bild av en svartsjuk och 

lättkränkt person som i cykler bygger upp en inre spänning som ofta får utlopp i 

våldsamma beteenden (Dutton, 2007). 
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Kullberg (2004) anser att de strukturella förklaringarna till mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer bör integreras med teorier och data från både individual- och 

socialpsykologiska nivå för att få en helhetsbild av problemet. Kullberg föreslår att det 

är rimligt att anta att mäns våld är överdeterminerat, det vill säga att det finns många 

samverkande förklaringar eller orsaker till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den 

ekologiska eller holistiska modellen (se fig.1.) är ett försök att kombinera flera synsätt 

och förklaringsmodeller på olika nivåer. Den har använts av WHO och senare 

anammats av Socialstyrelsen. Utgångspunkten är att många faktorer samverkar och att 

det inte finns någon enskild faktor som ensamt kan förklara förekomsten av partnervåld 

i olika samhällen. 

Figur 1. Den holistiska modellen 

 

 

(Heise, 1998; Krug, et al., 2002; Socialstyrelsen, 2006) 

 

 

Olika grupper av våldsamma män 

I flera studier har man undersökt män som är våldsamma i den nära relationen och 

kommit fram till att hos en stor del av dessa män förekommer det patologiska 

personlighetsdrag (Holtzworth-Munroe & Meehan, 2004). Inom gruppen män som är 

våldsamma finns det olika undergrupper med olika psykiska problem. Vid många 

undersökningar har detta inte beaktats, vilket medför att det är oklart vilken grupp av 

våldsamma män man har undersökt (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). Flera studier 

beräknar att nivån av personlighetsstörningar (personlighetsstörning enligt DSM-IV 

axel 2) är mellan 80-90 % hos de dömda männen och de som sökte vård frivilligt, 

(Saunders, 1992; Hamberger & Hastings, 1991; Hart, Dutton, Newlove, 1993). Detta i 

jämförelse med en prevalens på 11-15 % i resten av befolkningen (Kernberg, 1977). Ju 

våldsammare och mer kroniskt våld männen uppvisade desto mer troligt att männen 

hade en personlighetsstörning (Dutton, 2007). Flera oberoende studier har konstaterat 
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att prevalensen av personlighetsstörningar hos våldsamma män är extremt hög. Flera 

prediktiva studier visar att personlighetsstörningar snarare än kön eller annan 

demografisk variabel, har varit den starkaste prediktorn för partnervåld (Ehrensaft, 

Mofitt & Caspi, 2004; Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001). Tre karaktäristiska 

personlighetsstörningar kunde urskiljas hos män som misshandlar sina kvinnliga 

partners; antisocial personlighetsstörning, borderlinestörning samt en störning med 

överkontrollerande personlighetsdrag (Dutton & Bodnarchuk, 2005). Andra studier har 

visat att männen har förhöjda nivåer av depressiva symtom och i större utsträckning än 

andra är rädda för att bli övergivna samt har svårare att binda sig i en varaktig 

kärleksrelation (Jasinski, 2001). Studier av våldsamma män (Saunders, 1992; 

Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Lawson, 2003) visade att de våldsamma männen 

hade mycket olika problematik. Tre olika huvudgrupper av män som utövar våld mot 

kvinnor i nära relationer kunde urskiljas.  

En grupp av män där våldet oftast är situationsbundet och impulsivt till sin karaktär 

(utgör cirka 50 % populationen våldsamma män). Männen är överkontrollerande när det 

gäller sina egna affekter, förnekar sin aggressivitet, undvikande beteendestrategi vid 

konflikter och upplever ofta kronisk frustration. Männen slår enbart de kvinnor som de 

har en kärleksrelation till och då vid konflikter då deras strategier av undvikande inte 

fungerar. Gruppen har lägst allvarlighetsgrad avseende våldet och männen har minst 

psykopatologisk belastning. Männen kan vid kriser frivilligt söka hjälp och har en 

relativt god behandlingsprognos om de stannar i behandling.  

Den andra gruppen, dysforiska män med en personlighetsstörning av borderlinetyp (25 

%) är en mellangrupp när det gäller våldets kraft. Våldet är impulsivt och kopplat till 

mannens generella svårigheter att hantera sina affekter. Männen är underkontrollerade 

när det gäller affekter. Det finns en hög grad av känslomässig instabilitet och en hög 

grad av ilska. De agerar ut frekvent och våldsamt, utan synbara yttre stimuli. Männen 

har ofta en lång historia av utsatthet från barndomen och är inte lika benägna att söka 

hjälp som första gruppen. Psykopatologin är ofta mer omfattande och inkluderar 

primitiva borderlineförsvar som splitting, projektioner och förnekande, samt har 

primitiva beroende i den nära relationen och svårigheter med ensamhet och 

övergivenhetsångest, vilket gör att behandlingsprognosen mer osäker, då de är svårare 

att få att vara kvar och fullfölja behandling.  

Tredje gruppen, allmänt våldsamma män med psykopatiska drag och män med 

antisocial personlighetsstörning (25 %), utövar det allvarligaste våldet, inklusive 

sexuellt våld, våld mot barn och våld mot andra människor utanför familjen. Våldet är 

övervägande instrumentellt och inte direkt affektstyrt hos män med psykopatiska drag. 

Det utesluter inte att det kan förekomma impulsiv aggressivitet, speciellt impulser 

kopplat till hämnd (Glenn & Raine, 2009). Psykopatisk personlighet kännetecknas av 

affektbrister som avsaknad av skuld och empati och har ofta ett manipulativt beteende 

med charm och lögner som verktyg för att hävda sina egna intressen (Hare & 

Vertommen, 2003). Hos män med antisocial personlighetsstörning kan affekterna vara 

underkontrollerade och aggressiviteten mer reaktiv och våldet ett mer omfattande inslag 

i deras liv. Dessa män begår ofta lindrigare brott än de med en psykopatisk 

personlighetsstörning (Williamsson, Hare & Wong, 1987). Män i denna grupp är också 

de som varit mest utsatta för grovt våld i barndomen. Denna grupp söker sällan frivilligt 

hjälp och anses generellt svårbehandlade. Denna grupp av våldsamma män kommer inte 

att behandlas i denna studie. 
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Cykliskt våld och borderlinestörning 

Lenore Walker (1979) beskriver våldscykeln och hur våldet återkommer regelbundet 

och genomgår olika faser, spänningsuppbyggande, utlösande av våld och återhämtning. 

Under spänningsuppbyggande fasen, ökar olika former av kränkningar, 

svartsjukebeteenden, beskyllningar osv. för att sedan övergå i en våldsfas när våldet väl 

börjat, blir självgående och avpersonifierat och mer styrt av inre bilder. En fas med 

tunnelseende och ett primitivt tänkande. Efter våldsepisoden då spänningen har lösts ut 

uppkommer en ångerfas, där förövaren blir mer medveten om vad han gjort och 

påbörjar en intensiv gottgörelsesperiod. I de fall där det finns en mer psykopatisk 

personlighet hos förövaren, blir det ingen ångerfas då skuld och skamtyngden inte blir 

så påtaglig (Dutton, 2007). Detta cykliska våldsförlopp återkommer i den nära 

relationen och många offer upplever det som om förövaren är två olika personer, vilket 

talar för att det är en split mellan ett mer offentligt jag och ett jag som uppträder i den 

nära relation. Detta i sin tur är splittrat i ett mer ångestdrivet förföljande jag och ett mer 

ångerfullt skuldtyngt jag. Dutton (2007) menar att dessa svårigheter att reglera affekter 

är typiskt för förövare med en borderlinestörning. Där partnern i den nära relationen 

används för att reglera den känslomässiga nivån och bevara självets integritet. En 

uppgift som naturligtvis är dömd att misslyckas. Partnern blir beskylld för att vara 

otillräcklig, utifrån en omedveten förväntan, hos förövaren, att kunna lindra de 

ångestdrivande känslorna av övergivenhet. Resultatet blir en olöslig konflikt mellan 

rädslan för avvisande, separation, ensamhet och längtan efter intimitet och närhet. En 

intensiv ångest över att vara ensam och en ångest över att vara i en nära relation 

(Fonagy, 1999). 

 

Dutton (2007) hävdar att många män som använder våld i den nära relationen stämmer 

in på DSM-IV-kriterierna för personlighetsstörning på borderline nivå (BPD). Alla har 

inte en fullt utvecklad personlighetsstörning, men många kan sägas vara 

personlighetsmässigt organiserade på en borderlinenivå (BPO) (Kernberg, 1977). 

Svårigheter att hålla en stabil självkänsla, reglera affekter, beroendeproblem som visar 

sig i den nära relationen i starka separationskänslor och övergivenhetsångest, primitiva 

försvar med splitting, projektioner och förnekande. Förövarens ambivalens i relationen 

till partnern i den nära relationen och starka ambivalenta känslor av kärlek och hat. 

Partner till dessa män beskriver situationer, med verkliga eller symboliska övergivande, 

som triggar raseri och våld. Förövaren är ofta konstant kränkande, men bara i 

familjerelationen, och har en splitt mellan sitt offentliga jag och sitt privata jag. Han är 

också väldigt känslomässig och upplever höga nivåer av depression, ångest och ilska. I 

motsats mot den överkontrollerade förövaren som exploderar efter en lång tids 

uppladdning, och vars ilska ofta är en följd av frustration som byggts upp under längre 

tid av externa händelser, så brister borderlineförövaren av spänningen till en följd av 

inifrån kommande stimuli som minnen och inre bilder. BPO har ett mer schizoid- 

paranoid tänkande, enligt Kleins (1946) terminologi, speciellt när den inre 

spänningsnivån blir hög. Efter spänningen har släppt i samband med våldshändelsen, i 

den lugnare fasen (den depressiv position) med mer skuld, ånger och reparation, ökar 

förmågan att mentalisera.  Alla kränkande män är inte BPO, men möjligen de som har 

ett kroniskt och upprepat kränkande och våldsamt beteende i de nära relationerna. Män 

tenderar att ha andra diagnoser som maskerar deras borderline drag exempelvis, 

missbruk, narcissistiska och antisociala personlighetsstörningar. Dessa män med 

borderline drag utgör cirka 30 % av gruppen våldsamma män (Dutton, 2007). Andra 

män har i varierande grader av borderlinesymptom. Studier på våldsamma män visar på 

ett signifikant samband mellan männens självrapporter på Conflict Tactics Scale 
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(aggressivitet) och BPO skalorna (Straus, 1996). I undersökningar där man har frågat 

offren för de kränkande beteendena, om deras iakttagelser av beteenden hos förövaren 

finns det ett starkt samband mellan deras iakttagelser och med BPO kriterierna. Både 

när det gäller verbalt och fysiskt våld fanns det starka statistiska samband till höga BPO 

poäng. De männen som fick höga poäng på BPO var också de som var mest kränkande 

av partnern både psykisk och känslomässigt. Ju högre BPO nivå hos dessa män, desto 

mer traumasymptom och ju större problem med alkohol hade de (Dutton & Starzomski, 

1993).  

 

Anknytning 

Då den impulsivt våldsamme förövaren med borderlinedrag, oftast visar sin sårbarhet 

och våldsamhet i den nära relationen, där det finns en anknytningsrelation, ligger det 

nära till hands att fokusera på förövarens anknytning. Anknytningsteorin är en 

fortsättning av Winnicotts tanke om den nödvändiga speglande omsorgspersonen. 

Anknytningsrelationen som har beskrivits av John Bowlby (1969), beskriver olika sätt 

att hantera övergivande och tillit som kommer att bli en del av personligheten och följa 

en genom livet och utmynna i olika reaktionsmönster, som blir speciellt tydliga när 

personen knyter an i nära relation i vuxenlivet. Detta totala beroende av en person för 

att överleva sätter djupa spår i oss. Senare forskning har också lyft fram den tidiga 

moder – barninteraktionens betydelse för hjärnas utveckling och för integrering av 

affekter. Anknytningen är nödvändig för vår överlevnad och den lille pojken lär sig 

tidigt att relationen till modern är en relation som handlar om liv och död. 

Otillfredsställda anknytningsbehov leder till ilska, för att sedan övergå i depression och 

likgiltighet. Ilskans syfte är att återknyta kontakten med anknytningspersonen. Hos den 

lille pojken och hos den vuxne mannen är dessa starka känslor oftast kopplade till en 

kvinna. Ilska kommen ur rädsla för förlust av anknytningsperson, kan vara källan till 

raseri, enligt Bowlby. Till skillnad från den lilla flickan så utvecklar pojken en speciellt 

laddad relation till en person av det motsatta könet, en laddning av längtan och 

maktlöshet, som kan bestå i vuxenlivet. Störningar i anknytningsrelationen genom 

traumatiska händelser exempelvis, våld inom familjen, separationer eller genom 

negativa känslomässiga reaktioner från moder eller omgivningen, kan med ganska hög 

sannolikhet resultera i ett stört anknytningsmönster, som sedan kan följa personen 

genom livet om det inte bearbetas (Dutton, 2007).  

Personer med undvikandemönstret tenderar att avstå från den påträngande intimiteten i 

de nära relationerna, medan de med trygg anknytning känner sig bekväma med den 

intimitet som finns i den nära relationen. De med ambivalent/ängsligt förhållningssätt 

har en ambivalens kring närhet i anknytningsrelationen. De tenderar att fastna i 

ambivalensen mellan en längtan efter närhet och skrämmande känslor av övergivenhet 

och beroende. Desorganiserad anknytning innebär att relationen till andra personer är 

inkonsekvent och oberäknelig och det finns starka känslor med rädsla, aggression, och 

skrämmande beteenden med kamp och flykt. Känslor av beroende, svartsjuka och 

separationsångest, väcker aggressivitet och tillsammans med dålig impulskontroll, leder 

det ofta till aggressivt utagerande beteende. Personen är ofta traumatiserad i sin tidiga 

anknytningsrelation och visa tecken på att vara jagupplöst ofta med inslag av 

dissociation och med en stark ambivalens kring närhet vilket leder till att 

anknytningsprocessen blir svår och skrämmande för alla inblandade parter (Rydén & 

Wallroth, 2008).  
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Enligt Dutton (2007) kan de slagna och traumatiserade barnen utvecklas till att bli 

kvinnomisshandlarna i framtiden och barnen med ett ängsligt/ambivalenta mönster kan 

utvecklas till de mer cykliska våldsverkare, som är underkontrollerande emotionellt och 

som dras mot närhet och som samtidigt stöter bort den som de är känslomässigt knutna 

till. Dutton (2007) fann en stark koppling mellan ett desorganiserat anknytningsmönster 

och BPO, vilket också Fonagy (1999) bekräftar. Dutton (2007), skriver ”Men with early 

attachment problems are more likely to experience anxiety about intimacy regulation. 

The arousal, anxiety, and anger these men experience originate in deep seated anxiety 

about the original attachment object” (sid 165). 

Män som är våldsamma har inte bara svårt att knyta an i sina nära relationer, utan det 

verkar dessutom som om detta hänger ihop med svårigheter att reglera affekter och att 

mentalisera kring sina relationer. I London har en grupp kring psykoanalytikern och 

anknytningsforskaren Peter Fonagy utformat en teori kring människors förmåga att 

mentalisera och dess betydelse för våra relationer. Mentalisering innefattar flera olika 

emotionella och kognitiva processer kring tänkande och affekter, både medvetna och 

omedvetna, som gör det möjligt att urskilja och förstå egna och andras känslor samt 

förstå och förutsäga andras beteende och drivkrafter (Fonagy et al., 2002). Mentaliserar 

gör man både om sitt eget och andras inre, i nutid, dåtid och framtid (Rydén & 

Wallroth, 2008).  

Anknytningsteori är en viktig del av mentaliseringsteorin och betonar betydelsen av den 

tidiga relationens kvalité för utvecklingen av en inre trygghet och för att utveckla en 

inre värld av representationer, som sedan ligger till grund för vår förmåga att tänka 

kring dessa. Fonagy menar att förmågan att mentalisera utvecklas i samspelet mellan 

barnet och dess anknytningsperson, inte enbart genom fysisk trygghet, utan också 

genom att hjälpa barnet att reglera affekter, kommunicera och att leka med barnet. 

Genom detta samspel med sina anknytningspersoner, kommer barnet att börja uppleva 

sig själv och sin inre värld av affekter (Fonagy et al., 2002) och utveckla en 

sammanhängande inre representation av sig själv (Wennerberg, 2010). Brister i 

mentaliseringen uppkommer när vissa känslor inte blir speglade på grund av svårigheter 

hos anknytningspersonen och riskerar då att bli svåra för barnet att mentalisera kring. 

Det kan också vara anknytningssvårigheter, både hos barnet, som vid vissa medfödda 

neurologiska problem eller att det finns en otrygg anknytning hos modern genom att 

hon själv är traumatiserad. I familjer där det förekommer våld, kommer barnet att 

påverkas i sin förmåga att mentalisera och är barnet själv utsatt för våld så kommer 

barnet att fokusera på överlevnad och mentalisering kan bli skrämmande, och eftersom 

anknytningsrelationen är livsviktig kommer barnet att anpassa sig för att rädda 

relationen även om det är skadligt för barnet (Wennerberg, 2010). I dessa fall kan barnet 

uppleva att det inte får hjälp att reglera känslorna, utan istället förstärks känslorna och 

blir skrämmande och kaotiska för barnet. Barnet kan då utveckla en desorganiserad 

anknytning, vilket leder till en mer omfattande svårighet att mentalisera.  

 

Alexitymi 

Förmågan att mentalisera är viktig i vårt sociala sampel och brister skapar stora 

svårigheter att fungera känslomässigt vilket blir tydligast i de nära relationerna. 

Alexitymi och empati är två viktiga begrepp när det gäller affekthantering och social 

kompetens och kan sägas ingå i förmågan att mentalisera i det sociala samspelet. En 

person med alexitymi kännetecknas av att ha svårt att urskilja och uttrycka sina känslor, 
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vilket medför stora svårigheter i den sociala interaktionen och framför allt i nära 

relationer. Alexitymi är inte en diagnos enligt DSM-IV, utan anses av många som ett 

personlighetsdrag, men alexitymi är överrepresenterat hos patienter med olika 

psykiatriska och somatiska diagnoser. Begreppet alexitymi användes första gången av 

Sifneos (1973) för att beskriva en kategori patienter med psykosomatiska problem, som 

hade stora svårigheter identifiera och finna ord för känslor. Alexitymi definieras som (1)  

svårigheter att identifiera och beskriva subjektiva känslor, (2) svårigheter att skilja 

mellan känslor och deras uttryck i form av emotionell arousal, (3) begränsad förmåga 

till inre föreställningar och fantasi och (4) ett externt orienterat kognitivt tänkande (att 

sätta sig in andras tankar och föreställningar) (Taylor, 2000). Mellan 9-17 % av den 

manliga befolkningen anses lida av alexitymi. Motsvarande värde för kvinnor är 5-10 % 

(Mattila et al., 2007).  

Simuleringsteorin utgår från att en persons upplevelse av sina egna emotionella 

responser är utgångspunkten för att kunna leva sig in i andra människors känslor 

(Sonnby-Borgström, 2009). En person med alexitymi har problem med identifiera egna 

emotionella responsen på en symbolisk nivå och kan därför antas brista speciellt i 

utvecklade kognitiva former av empati. En medveten symbolisering av fysiska och 

känslomässiga upplevelser och förmågan att kunna urskilja och verbalisera dessa, är en 

central del av affektreglering (Taylor, Bagby & Parker, 1997). I vissa patientgrupper är 

alexitymi överrepresenterad, exempelvis bland kroniska smärtpatienter 47 % 

(Mendelson, 1982). Även vid psykiatriska diagnoser som anorexia nervosa, finns det 

höjda nivåer av alexitymi (Bydlowski et al., 2005). Det finns flera förklaringsmodeller 

till uppkomsten av alexitymi, både biologiska och psykoanalytiska. Den senaste 

hjärnforskningen visar att de inte motsäger varandra utan mer är två olika aspekter på 

samma sak. Den biologiska förklaringsmodellen kommer från neurofysiologisk 

forskning och enligt den är det bristande kommunikation mellan olika delar av hjärnan 

som ger upphov till de brister vi ser vid alexitymi. Olika symbolfunktioner, som 

drömmar och fantasier, som skapas i den högra hjärnhalvan, kommunicerar inte med 

den mer kognitivt orienterade vänstra hjärnhalvan, varpå det inte sker någon 

bearbetning (Mortazavi, 2001). Enligt den psykoanalytiska modellen har alexitymi sitt 

ursprung i brister i relationen mellan barnet och föräldrarna. Symboliskt tänkande och 

språk utvecklas i samspelet med föräldrarna genom att barnets känslouttryck tonas in, 

tolkas och namnges. Brister i detta samspel kan resultera i att barnet inte utvecklas 

optimalt känslomässigt, vilket också leder till förändringar i hjärnan (Fonagy et al, 

2002). Barnet riskerar istället att utveckla en primär alexitymi, som anses vara ett 

beständigt personlighetsdrag. Taylor, Bagby & Parker (1997) menar vidare att förvärvet 

av ett symboliserande språk har en betydande effekt på barnets utveckling av 

affektreglering, både interpersonell nivå och för att kunna ha tillfredställande relationer 

med andra. Uppkomsten av symboliseringen och språk ger barnet en ökad nivå av 

affektiv medvetenhet. Traumatiska händelser senare i livet kan också leda till 

svårigheter att uttrycka affekter och ses då mer som ett tillfälligt tillstånd, sekundär 

alexitymi (Simonsson-Sarnecki, 2001). Huruvida alexitymi skall ses som ett 

personlighetsdrag (primär) eller tillstånd (sekundär), diskuteras bland forskare. Det 

finns stöd för båda uppfattningarna. Mest stöd har dock synsättet att alexitymi är ett 

personlighetsdrag (Martinez-Sánchez, F., Ato-García, M., Ortiz-Soria, B., 2003; 

Simonsson-Sarnecki, 2001). Van der Kolk & Fisler (1994) hävdar att fysiska övergrepp 

ger långsiktiga svårigheter att modulera affekter och aggressioner. De känslomässiga 

problemen visar sig som känslomässigt avtrubbande, ofta beskrivet som alexitymi, 

oförmågan att känna igen och använda känslomässiga reaktioner.  
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Empati 

Affektmedvetenhet anses vara en väsentlig komponent i begreppet emotionell 

intelligens och i förmågan till empati. För att känna empati anses det nödvändigt att 

kunna använda den egna känslomässiga erfarenheten för att kunna med fantasins hjälp 

sätta sig in i en annan persons känslomässiga tillstånd (Adams, 2001). Empati är en 

framträdande komponent i social kompetens och antas främja effektiv kommunikation, 

framgångsrik konflikthantering och öka kvalitén i sociala relationer (Davis, 1983). 

Empati har som begrepp inte en entydig definition, utan anses vara en 

komplexpsykologisk process. Empati kan indelas i (1) affektiv empati, att känna vad 

den andre känner, (2) kognitiv empati, att förstå vad den andre känner, samt (3) 

empatisk precision, en förmåga att avgöra varifrån en känsla härrör (sig själv eller en 

annan person). Ibland brukar en fjärde aspekt tas med, empatisk omtanke, som har att 

göra med medkänsla. I empatiprocessen anses flera av dessa komponenter samspela för 

att skapa en adekvat respons i det sociala samspelet (Sonnby-Borgström, 2010). 

Kapaciteten till empati kommer både från genetiska förutsättningar till exempel 

aktivering av neuroner i hjärnan och från miljö där den emotionella inlärningen äger 

rum främst i samspelet mellan föräldrarna och barnet och resulterar i att barnet 

utvecklar en inre känslomässig värld. Autism, skador på frontalloberna i hjärnan och 

psykopatiska/antisociala personlighetsdrag förknippas ofta med brister i empatisk 

förmåga. Enligt Rydén och Wallroth (2008), kan man inte likställa empati och 

mentalisering, då det mesta som skrivits om empati handlar om hur man använder sig 

själv för att förstå andra. Mentalisering handlar också om att använda denna förmåga till 

att förstå sig själv. I mentaliseringsbegreppet finns förutom empatins känslomässiga del 

också en del som handlar om tänkandet kring emotioner. Empati kan ändå ses som del 

av mentaliseringsförmågan, enligt Allen (2006). Forskningen på män som är dömda för 

misshandel av sin partner pekar mot att det finns brister i empatisk förmåga. I en 

amerikansk studie om empati fick 64 förövare, som kom från medel och övre 

medelklass, signifikant lägre resultat på empatiskalan än referensgruppen. I samma 

studie framkom också att förövaregruppen skilde sig från referensgruppen när det gällde 

upplevt våld, övergrepp och kränkningar i ursprungsfamiljen (Harmon, 2002).  

 

Hjärnforskningen 

De senaste 10 åren har forskningen kring hjärnan tagit stora steg framåt i och med 

användandet av magnetkameror (fMRI). I och med hjärnforskningens framsteg har vi 

fått den neurobiologiska bakgrunden för olika psykologiska fenomen som 

mentalisering, empati, anknytningsprocessen. Rizzolattis och hans medarbetar, fann 

redan 1996 områdena i hjärnan som korresponderade med människans förmåga till 

affektiv empati. Denna grupp av hjärnceller främst lokaliserad i den främre delen av 

hjärnan, kom att kallas för spegelneuroner. Spegelneuronerna inte bara gör det möjligt 

för människor att imitera beteende, utan också uppfatta vilken mål, syfte och intention 

som ligger bakom, genom att referera till egna känslor och erfarenheter. Denna förmåga 

utvecklas under senare delen av barnets första år. Dessa neuroner ger en spontan och 

omedveten information om känsloläget hos en annan människa och den andres intention 

genom att aktivera (spegla) samma ansiktsuttryck, vilket i sin tur aktiverar samma 

känsla och intention som denna har. Detta system arbetar oberoende av vårt analytiska 

tänkande, men är beroende av en rationell analys av situationen för att bli användbara i 

sociala sammanhang. Aktiviteten i spegelneuronen leder alltid till ett känslopåslag. 

Enligt Bauer (2007), så föds barnet med ett startpaket med spegelneuroner som vid 
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användning genom spegling av föräldern utvecklas. Utan spegling uteblir vidare 

utveckling. Flera forskare hävdar att optimal neuronutveckling i prefontala cortex där 

stora delar av mentaliseringsprocessen återfinns, är beroende av ett gott 

omhändertagande och en god affektintoning under kritiska faser i den neurologiska 

mognaden hos barnet (Damasio, 1999; Siegel, 2001; Schore, 2003). 

 

Behandling av män med våldsamt beteende 

I Sverige bedrivs behandling av våldsamma män, förutom i kriminalvårdens påverkans- 

program, främst av de 19 kriscentra organiserad inom Rikskriscentrum. Sedan 1988 har 

Manscentrum, kriscentrum för män i Stockholm, som ingår i Rikskriscentrum, arbetat 

med krisbehandling av män och sedan 1991 även tagit emot män med aggressions och 

våldsproblematik. Manscentrum tar årligen emot 300-400 män för kris och 

våldsbehandling. Behandlingen av våld och aggressivitet sker både individuellt och i 

grupp. Behandlingen är övervägande psykoedukativ. Inspirationen till behandlingen har 

hämtats främst ifrån Canada och USA och utvecklats och anpassats för nordiska 

förhållanden av bland annat Manscentrum (Eliasson, 2000) samt Alternativ til vold 

(Isdal, 2000). Fokus ligger på att lyfta fram våldet och dess konsekvenser, förändra 

attityder och värderingar, motivera till ansvar och utveckla alternativa sätt att fungera i 

relationen. 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra med mer kunskap om män som använder våld i 

nära relationer vad gäller deras affektmedvetenhet, och svårigheter att uttrycka och 

förstå sina egna känslor (alexitymi) samt deras förmåga till empati. Förhoppningen är 

att ökad kunskap om männens inre värld i förlängningen ska kunna bidra till 

utvecklandet av behandlingsmetoder, så att våldet minskar och livskvalitén ökar för 

barnen, kvinnorna och för männen.  

 

Frågeställningen: 

1. Korrelerar aggressivitet, alexitymi, och empati hos män som söker krisbehandling 

på Manscentrum? 

 

2. Skiljer sig männen som söker för våld/aggressivitet (förövargruppen), från de som 

söker för relation/separationsproblem (referensgruppen), med avseende på 

aggressivitet, alexitymi och empati samt tidigare erfarenhet av våld i 

ursprungsfamiljen? 

 

3. Skiljer sig män med tidigare erfarenheter av att vara våldsam mot sin partner eller 

män med erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen, från män utan dessa erfarenheter 

med avseende på självskattad aggressivitet, alexitymi och empati?  
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M e t o d  

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsgruppen var svensktalande män som frivilligt sökte krisbehandling för 

våld och aggressions eller relations och separationsproblem på Manscentrum. Männen 

kan sägas vara ett socioekonomiskt tvärsnitt av invånarna i Stockholm. I två fall 

förekom det data från ett annat kriscentrum. Data analyserades utifrån sökorsak, 

våld/aggressivitet eller relation/separation. Båda grupperna fick ta del av samma 

frågeformulär och instrument.  

Av de 51 utlämnade undersökningsformulären, där undersökningsdeltagren hade läst 

informationen om studien och undertecknat och lämnat sitt medgivande till att delta i 

studien, återlämnades 41 formulär (79 %), vilket ger ett bortfall på 21 %. 

Behandlingsbortfall är vanligt på Manscentrum, speciellt i inledningsskedet av 

kris/våldsbehandlingen. Det bör understrykas att studien var frivillig och det var inget 

tvång att lämna in frågeformuläret för att erhålla behandling. Några män fortsatte också 

behandlingen utan att lämna in frågeformulären. Av de totalt 41 inkomna formulären 

var åtta inte komplett ifyllda. Samtliga inkompletta formulär var från män som hade 

sökt för aggressivitet eller våld. En deltagare sorterades bort på grund av extremvärden. 

Av de 40 deltagarna i studien hade 20 män sökt för sina problem med våld/aggressivitet 

och 20 män hade sökt för problem som rörde relations/separationskris.  

 

Tabell 1. Undersökningsdeltagare ålder 

Ålder 26-35 36-45 46-55 

Våld 12,5 % 27,5 % 10 % 

Relation 15 % 20 % 16 % 

Total 27,5 % 47,5 % 25 % 

 

 

Tabell 2. Undersökningsdeltagare civilstånd  

Civilstånd Singel Särboende Sambo/gift Skild 

Våld 0 0 42,5 % 7,5 % 

Relation 7,5 % 2,5 % 35 % 5 % 

Total 7,5 % 2,5 % 77,5 % 12,5 % 
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Tabell 3. Undersökningsdeltagare barn i familjen 

Barn i familjen Ja Nej 

Våld 35 % 15 % 

Relation 40 % 10 % 

Total 75 % 25 % 

 

 

Tabell 4. Undersökningsdeltagare utbildning  

Utbildning Grundskola Gymnasium Högskola Universitet 

Våld 2,5 % 27,5 % 5 %  15 % 

Relation 2,5 % 20 % 10 % 17,5 % 

Total 5 % 47,5 % 15 % 32,5 % 

 

 

Tabell 5. Undersökningsdeltagare våld i ursprungsfamiljen 

Våld i ursprungsfamiljen Ja Nej 

Våld 22,5 % 27,5 % 

Relation 10 % 40 % 

Total 32,5 % 67,5 % 

 

 

Tabell 6. Undersökningsdeltagare tidigare våld mot partner 

Tidigare våld mot partner Ja Nej 

Våld 25 % 25 % 

Relation 5 % 45 % 

Total 30 % 70 % 
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Tabell 7. Undersökningsdeltagare tidigare behandling mot våld 

Tidigare behandling våld Ja Nej 

Våld 7,5 % 42,5 % 

Relation 2,5 % 47,5 % 

Total 10 % 90 % 

 

 

Tabell 8. Undersökningsdeltagare tidigare straffad för våld 

Tidigare straffad Ja Nej 

Våld 7,5 % 42,5 % 

Relation 2,5 % 47,5 % 

Total 10 % 90 % 

 

 

Tabell 9. Undersökningsdeltagare tidigare behandling inom psykiatrin 

Tidigare behandling psyk Ja Nej 

Våld 15 % 35 % 

Relation 10 % 40 % 

Total 25 % 75 % 

 

 

Tabell 10. Undersökningsdeltagare medicinering 

Medicinering Ja Nej 

Våld 10 % 40 % 

Relation 7,5 % 42,5 % 

Total 17,5 % 82,5 % 
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Tabell 11. Undersökningsdeltagare alkoholkonsumtion 

Alkohol 1*  2 3 4 5  

Våld 5 % 15 % 15 % 10 % 5 %  

Relation 2,5 % 17,5 % 12,5 % 17,5 % 0  

Total 7,5 % 32,5 % 27,5 % 27,5 % 5 %  

*  1= inte alls, 5 = nästan varje dag 

 

Tabell 12. Undersökningsdeltagare drogkonsumtion 

Droger 1*  2 3 4 5  

Våld 45 % 5 % 0 0 0  

Relation 45 % 5 % 0 0 0  

Total 90 % 10 %     

* 1= inte alls, 5 = nästan varje dag 

 

Ingen av männen använde anabola steroider eller umgicks i grupper där våld var 

accepterat.  

 

Material 

 Bakgrundformulär: Ett frågeformulär bifogades med frågor kring 

undersökningsdeltagarnas; ålder, utbildning, civilstånd, egna eller andras barn i 

familjen, sökorsak, våld i ursprungsfamiljen, tidigare våld mot partner, tidigare våld mot 

barn, tidigare straffad för våld, tidigare behandling för våld, tidigare behandling inom 

psykiatrin, medicinering, bruk av alkohol, tidigare använt droger, anabola steroider, 

samt umgåtts i grupper där våld har varit accepterat.  

 

Interpersonal Reactivity Index (IRI): Empati mättes via Interpersonal Reactivity Index 

(IRI) (Davies, 1983). IRI består av fyra delskalor om 7 påståenden vardera. Två 

delskalor mäter utvecklade kognitiva former av empati; fantasi och perspektivtagande 

samt en skala som mäter empatisk omsorg. En delskala mäter personlig emotionell 

stress. Testet består av 28 påståenden (9 är omvända poäng) som deltagarna skall ta 

ställning till hur väl de stämmer överens med dem själva (1=stämmer inte alls till 

5=stämmer mycket väl). Höga värden innebär god empatisk förmåga. Delskalan fantasi 

mäter förmågan att leva sig in i hur exempelvis en rollkaraktär i en film känner. 

Delskalan perspektivtagande mäter förmågan att se saker från en annan persons 

perspektiv. Delskalan empatisk omsorg, mäter förmågan att känna värme, medkänsla 

och omsorg för andra människor. Delskalan personlig emotionell stress, mäter också 

känslomässig reaktion, och handlar om att känna obehag inför känslomässiga reaktioner 

hos andra (Sonnby-Borgström, 2009). Svaren gavs på en 5 gradig Likert-skala. Den 
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svenska översättningen är validerad, och har en Cronbach alfa på; Fantasi =.80, 

Perspektivtagande =.77, Empatisk omsorg =.77, och Personlig emotionell stress =.74. 

Detta stämmer väl överens med Davis egna resultat .71 till .77 (Cliffordson, 2001).  

 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): För att mäta alexitymi hos männen användes 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) (Bagby, Parker et al., 1994). Testet består av 20 

påståenden (5 är omvända poäng) där undersökningsdeltagarna skulle ta ställning till 

hur väl påståendena stämde med dem själva. Svaren gavs på en 5 gradig Likert-skala 

(1=helt fel till 5=helt rätt). Höga värden innebär stora svårigheter. Testen är tänkt att 

mäta tre aspekter av alexitymi: Svårigheter att identifiera känslor (7 påståenden), 

svårigheter att uttrycka känslor (5 påståenden), samt tänkande om den yttre verkligheten 

(8 påståenden). Den svenska översättningen är validerad med en Cronbach alfa på .81 

och en test-retest reliabilitet på .77 (p<.05) (Simonson-Sarnecki et al., 2000). De tre 

delskalorna är validerade: Svårigheter att identifiera känslor, Cronbach alfa =.74. 

Svårigheter att uttrycka känslor, Cronbach alpha =.71. Tänkande om den yttre 

verkligheten, Cronbach alpha =.56 (Loas et al., 2001). 

 

Aggression Questionnaire-Revised Swedish Version (AQ-RSV): Aggression mättes via 

en svensk översättning av Aggression Questionnaire (AQ) (Buss & Perry, 1992) 

Aggression Questionnaire - Revised Swedish Version (AQ-RSV) (Prochazka & Ågren, 

2001). Testet består av 29 påståenden (2 är omvända poäng) där 

undersökningsdeltagarna skall ta ställning till hur väl påståendena stämmer med dem 

själva. Svaren ges på en 4 gradig Likert-skala (1=stämmer inte alls till 4=stämmer 

precis).  Höga värde innebär hög aggressivitet. Testet inkluderar fyra dimensioner: 

Fysisk aggressivitet (9 påståenden), verbal aggressivitet (5 påståenden), ilska (7 

påståenden) och fientlighet (8 påståenden). Testet uppvisar god validitet: Total 

aggression, Cronbach alfa =.85, fysisk aggressivitet, Cronbach alpha =.85, verbal 

aggressivitet, Cronbach alpha =.53, ilska, Cronbach alpha =.69, och fientlighet, 

Cronbach alpha =.75 (Prochazka & Ågren, 2001). 

 

Procedur 

Deltagarna tillfrågades i samband med deras första samtal på Manscentrum, om de vill 

delta i studien och gav sitt skriftliga medgivande efter först ha läst igenom en 

presentation av studien. De fick därefter ett färdigfrankerat kuvert med ett frågeformulär 

och de tre testskalorna och uppmanades att antingen sitta kvar på Manscentrum och 

fylla i materialet eller ta med det hem för att sedan lägga det på posten och skicka in det 

snarast möjligt. 

I den skriftliga presentationen av studien gavs information om syftet med studien, vad 

deltagandet innebar, frivilligheten, konfidentialitet och hur resultatet skulle användas. 

Deltagandet var frivilligt och anonymt. Deras deltagande påverkade inte deras möjlighet 

att få behandling på Manscentrum. Sekretess bevarades genom att materialet kodades. 

Det fanns inga möjligheter att identifiera undersökningsdeltagarna för utomstående. 

Deltagarna fick avbryta sitt deltagande i undersökningen, om de så önskade. Resultaten 

skulle enbart användas i forskningssyfte. Om deltagarna önskade kunde de få ta del av 

sina resultat.  
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Studien bedömdes vara etiskt försvarbar och bedömdes inte vara kränkande eller 

försvårande för kommande behandling.  

 

 

 

Statistisk analys  

För den statistiska bearbetningen av data har programmet SPSS (IBM Statistics 19.0) 

använts. I de fall då en skala saknade ifyllda värden (8 av 40 formulär var inte komplett 

ifyllda), fylldes de i med svarsmedelvärdet för varje enskild fråga hos hela gruppen.  

För att besvara frågeställning 1. (Korrelerar aggressivitet, alexitymi, och empati hos 

män som söker krisbehandling på Manscentrum?) användes Pearsons korrelation och 

för frågeställning 2. (Skiljer sig männen som söker för våld/aggressivitet, från de som 

söker för relation/separations problem, med avseende på aggressivitet, alexitymi och 

empati samt tidigare erfarenheter av våld i ursprungsfamiljen?) samt frågeställning 3. 

(Skiljer sig män med tidigare erfarenheter av att vara våldsamma mot sin partner eller 

män som har erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen, från män utan dessa erfarenheter 

med avseende på självskattad aggressivitet, alexitymi och empati?), användes 

oberoende t-test.  

 

 

 

 

R e s u l t a t  

 

Frågeställning 1.  

Korrelerar aggressivitet, alexitymi, och empati hos män som söker krisbehandling på 

Manscentrum? 

Korrelationen mellan aggressivitet (AQ-RSV), alexitymi (TAS) och empati (IRI) hos 

män som söker krisbehandling hos Manscentrum, Kriscentrum för män, visade en 

signifikant positiv korrelation mellan aggressivitet och alexitymi (r =.50, p = 0,001) och 

en signifikant negativ korrelation mellan alexitymi och empati (r = -.44, p = 0,005).  

 

Tabell 13. Korrelationer av total aggressivitetspoäng (AQ-RSV), total alexitymi 

poäng (TAS) och total empatipoäng (IRI). N = 40. 

       AQ-RSV             IRI            TAS 

AQ-RSV           1            ,071              ,498** 

IRI           ,071           1             -,437** 

TAS  

 

          ,498**           -,437**             1 

 

  ** p< ,01 (2-talied) 
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Tabell 14. Alexitymi hos undersökningsdeltagare  

Alexitymi (TAS) Alexityma drag (>52 poäng) Alexitymi (>60 poäng) 

Våld 25 % 15 % 

Relation 17,5 % 7,5 % 

Total 42,5 % 22,5 % 

Jämf. i befolkningen, män 9-17 %, kvinnor 5-10 % (Mattila et al., 2007).  

  

Frågeställning 2.  

Skiljer sig männen som söker för våld/aggressivitet, från de som söker för 

relation/separations problem, med avseende på aggressivitet, alexitymi och empati samt 

tidigare erfarenheter av våld i ursprungsfamiljen? 

Självskattad aggressivitet var signifikant högre (t(38) = 4,407, p<0,0001) för gruppen 

män som sökte för våld/aggressivitet (M = 67,90. SD = 12,34) jämfört med de som 

sökte för relations/separation (M = 52,65. SD = 9,34. Cohens d =1.39 ). Inga andra 

skillnader gällande empati och alexitymi, var signifikanta. Av de män som sökte för 

våld/ aggressivitet hade 45 % erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen, mot 20 % för de 

män som sökte för relation/separationsproblem.  

 

Frågeställning 3. 

Skiljer sig män med tidigare erfarenheter av att vara våldsamma mot sin partner eller 

män som har erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen, från män utan dessa erfarenheter 

med avseende på självskattad aggressivitet, alexitymi och empati? 

 

Tidigare erfarenheter av att vara våldsamma mot sin partner  

Ett t-test för oberoende mätningar visade en signifikant skillnad (t(38) = 2,68, p = 0,01) 

mellan män med tidigare erfarenhet av att ha varit våldsam mot sin partner (M = 68,25. 

SD = 13,01) och de som inte hade en tidigare erfarenhet av att ha varit våldsam mot sin 

partner (M = 56,86. SD = 12,05. Cohens d = 0,91) vad gäller självskattad aggressivitet. 

Inga andra skillnader gällande empati och alexitymi, var signifikanta. 

 

Erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen  

Ett t-test för oberoende mätningar visade ett resultat som är på gränsen till en signifikant 

skillnad vad gäller självskattad aggressivitet (t(38) = 1,96, p = 0,057) mellan män som 

hade upplevt våld i ursprungsfamiljen (M = 66,00. SD = 12,85) och de som inte hade 

gjort det (M = 57,52.  SD = 12,81. Cohens d = 0,66). Vad gäller självskattad alexitymi 

var skillnaden signifikant (t(38) = 2,23, p = 0,027) mellan de som upplevt våld (M = 

53,51. SD = 11,11) och de som inte gjort det (M = 44,70. SD = 11, 09. Cohens d = 

0,79). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande empati. 
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D i s k u s s i o n  

 

Sammanfattning av resultaten 

Syftet med denna uppsats är att bidra med mer kunskap om män som använder våld i 

nära relationer vad gäller deras svårigheter med affektmedvetenhet (alexitymi) samt 

deras förmåga till empati. Studien visade en positiv korrelation mellan aggressivitet och 

alexitymi i hela undersökningspopulationen, och ett negativt samband mellan alexitymi 

och förmågan till empati, det vill säga när alexitymin är uttalad så är förmågan till 

empati låg. Ett av syftena med studien var också att undersöka om män som är 

aggressiva och våldsamma mot sin partner och som söker kontakt med Manscentrum i 

Stockholm, avviker från dem som söker hjälp för relationsproblem, vad det gäller 

aggressivitet, empati och alexitymi. Männen som sökte för problem med våld och 

aggressivitet, var också aggressivare, men inga andra skillnader var signifikanta. Det 

var också vanligare att män i denna grupp hade erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen. 

De män som hade erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen skiljde sig från män utan 

denna erfarenhet, och hade starkare självskattad aggressivitet och alexitymi, men skiljde 

sig inte vad det gäller empati. Män som tidigare hade varit våldsamma mot sin partner 

hade högre värden när det gäller aggressivitet, inga andra skillnader gällande alexitymi 

och empati var signifikanta. Studien visar också att det finns en hög grad av alexityma 

drag hos båda grupperna som söker kontakt med Manscentrum.  

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att det finns en signifikant positiv korrelation mellan aggressivitet och 

alexitymi i hela undersökningspopulationen. Korrelationer säger något om variablers 

samband, men inte vilken som påverkar vilken eller om det är ett dubbelriktat samband, 

där båda kan påverka varandra, eller om det är frågan om en tredje variabel som 

påverkar båda. Är det aggressiviteten som leder till alexitymi eller tvärtom? Det finns 

ett visst teoretiskt stöd för båda slutsatserna. En momentan förlust av förmågan 

diskriminera mellan olika känslor finns ofta i stress och konfliktsituationer, men om 

man ser alexitymi som ett genomgående personlighetsdrag med mer genomgripande 

svårighet att processa känslor, så är det sannolikt att riktningen i sambandet leder till att 

det är alexitymi som ger aggressiviteten. Aggressivitet kan då ses som ett sätt att hantera 

stress och obehag vid känslomässiga situationer (Roberton, Daffem & Bucks, 2012). 

Taylor, et al. (1997) menar att en medveten symbolisering av fysiska och känslomässiga 

upplevelser och förmågan att kunna urskilja och verbalisera dessa, är en central del av 

affektreglering. Troligtvis är det så att svårigheter att processa och uttrycka känslor är 

en viktig del av impulsiv aggressivitet, även om detta inte kan bekräftas i denna studie. 

Tidigare forskning bekräftar dessa samband (Fonagy et al., 2002; Sonnby-Borgström, 

2010). När det gäller aggressivitet och alexitymi, visade en italiensk studie av en 

studentgrupp, ett signifikant samband mellan alexitymi, impulsiv aggressivitet och 

otrygg anknytning (Fossati, et al., 2009). Det krävs dock mer forskning för att klarlägga 

sambandet mellan aggressivitet och alexitymi. 

Alexitymi är ett begrepp som beskriver brister i affektmedvetenhet och det är möjligt att 

alexitymi kan ha sitt ursprung i flera olika störningar med ett gemensamt symptom. 

Fenomenet kan ha flera orsaker som anknytningsstörningar, depression och mer direkt 

neurologiska förklaringar, som autismspektrumstörningar. Flera olika teorier om 

alexitymi kan ha sin giltighet, både att se alexitymi som ett personlighetsdrag (primär) 
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och tillfällig alexitymi (sekundär), som kan uppkomma som ett försvar vid 

traumatisering. Van der Kolk (1987), hävdar att fysiska övergrepp ger långsiktiga 

svårigheter att modulera affekter och aggressioner. De känslomässiga problemen visar 

sig som känslomässigt avtrubbande, ofta beskrivet som alexitymi. Det är viktigt att 

ställa differentialdiagnoserna till alexitymi för att utesluta andra psykiska eller 

somatiska tillstånd som exempelvis depression eller missbruk.  

Taylor och Bagby (2004) hävdar vidare att kvalitén på anknytningsrelationerna spelar 

roll för utvecklingen av alexitymi och studier visar att alexitymi associeras med otrygg 

anknytning och särskilt med otrygg/undvikande och otrygg/desorganiserad (Fossati et 

al., 2008). I en studie av Yelsma (1996) där tre grupper, förövare, offer för misshandel 

och icke våldsamma, jämfördes, fann man att förövarna hade signifikant högre grad av 

alexityma drag än de icke våldsamma, men skilde sig inte signifikant från de som var 

utsatta för misshandeln. Båda grupperna visade mindre affekter och var inte heller 

medvetna om sina affekter i samma grad som referensgruppen. Vilket pekar på att 

alexitymi kan vara en viktig faktor vid våld i den nära relationen, både hos förövaren 

och hos offret som riskerar att bli traumatiserad av våldet. 

Studien visar också på ett signifikant negativt samband mellan empati och alexitymi, 

vilket betyder att har försökspersonen höga värden på alexitymiskalan så är det troligt 

att personen har låga värden på empatiskalan.  Att alexitymi och bristande empati har ett 

samband, har bekräftats i en svensk studie, på en icke-klinisk försöksgrupp, gjord av 

Sonnby-Borgström (2010), som visade på ett samband mellan alexitymi, otrygg 

anknytning, och brister i empati. Studien visade att personer med hög grad av alexitymi 

hade sämre förmåga till kognitiv empati (IRI delskalorna, fantasi och 

perspektivtagande). Denna studie har inte analyserat svaren på delskalenivå. En person 

med alexitymi har problem med identifiera egna emotionella responsen på en symbolisk 

nivå och kan därför antas brista speciellt i utvecklade kognitiva former av empati. 

Simuleringsteorin utgår från att en persons upplevelse av sina egna emotionella 

responser är utgångspunkten för att kunna leva sig in i andra människors känslor 

(Sonnby-Borgström, 2009).  

I gruppen som sökte hjälp på Manscentrum är det också en påtagligt hög andel män med 

alexitymi eller alexityma drag. Alexitymi (TAS-20 värden 60 eller mer) är 22,5% i hela 

gruppen (våld 15 % och relation 7,5 %) och alexityma drag (värden 52 eller mer) är 

42,5 % (våld 25 % och relation 17,5 %). Totala andelen män med alexitymi eller 

alexityma drag i hela undersökningsgruppen är 42,5 %. Prevalensen är 9-17 % i den 

manliga befolkningen. Motsvarande värde för kvinnor är 5-10 % (Mattila et al., 2007). 

Det är högst troligt att brister i affektmedvetandet påverkar männens relationer och 

livskvalité starkt, vilket får stöd i forskningen (Humphreys, Wood & Parker, 2009).  

 

Empati i hela undersökningsgruppen 

Det finns dock ingen signifikant korrelation mellan aggressivitet och empati i den totala 

undersökningsgruppen, vilket det fanns en förväntan om, då tidigare forskning stödjer 

den tesen. Forskningen på män som är dömda för misshandel av sin partner pekar mot 

att det finns brister i empatisk förmåga. I en amerikansk studie om empati av Harmon 

(2002) fick 64 förövare, som kom från medel och övre medelklass, signifikant lägre 

resultat på empatiskalan än referensgruppen. I samma studie framkom också att 

förövaregruppen skilde sig från referensgruppen när det gällde upplevt våld, övergrepp 
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och kränkningar i ursprungsfamiljen.  Day (2012) jämförde en studentgrupp med en 

grupp av våldsförövare och fann ett samband i hela undersökningsgruppen mellan 

delskalan perspektivtagande (IRI) och aggressivitet, men då mätt med tre andra 

aggressivitetsskalor. Det var dock inga signifikanta skillnader mellan studentgruppen 

och våldsförövare, vad det gällde perspektivtagande och aggressivitet. 

En orsak till att förväntat samband inte erhållits i den aktuella studien kan vara att vi 

mätt självskattad empati under normala, lugna tillstånd utan affektpåverkan. Denna 

skillnad och beroende av mättillfälle har också observerats av andra då förövare och 

studenter undersökts (Day et al., 2012). Den uppenbara svårigheten för de som har ett 

impulsivt beteende och affektregleringsbesvär, är att under frustration och stress behålla 

empati och mentaliseringsförmågan. Mentaliseringsförmågans instabilitet är dessutom 

ett utmärkande drag för personer med BPO (Rydén & Wallroth, 2008). Att mäta 

förmågan under lugna former säger ganska lite om den reella förmågan att hantera 

frustation och visar inte eventuell instabiliteten i personligheten. Det som händer när 

individen upplever stress som exempelvis hot om separation, är att kroppen förbereder 

sig för flykt eller kamp i och med tolkningen av situationen som hotfull. Kroppen ökar 

arousalnivån, varefter kortisolnivån i blodet ökar och amygdalaregionen i hjärnan 

aktiveras genom ett ökat blodflöde. Samtidigt minskar blodflödet och aktiviteten i 

regionen kring de främre delarna av hjärnan, främst kring prefontala cortex, varvid 

förmågan att mentalisera starkt reduceras till förmån för mer primitiva kamp och 

flyktbeteenden. Har individen låg mentaliseringsförmågan redan innan och en inre värld 

fylld av rädsla, är det troligt att denna process går fort (Fonagy, Luyten & Strathearn, 

2011). 

Studien ger inte ett entydigt svar på de våldsbenägna männens förmåga till empati. 

Överskattar männen i undersökningen sin förmåga till empati? Hur ser den reella 

förmågan till empati ut i en verklig konfliktsituation med partnern? Är de män som 

söker hjälp på Manscentrum relativt välfungerande? De söker ju faktiskt hjälp! 

Troligtvis finns det en stor grupp av förövare med mer utvecklade personlighets 

störningar som inte söker hjälp och som är svåra att nå för behandlingsinterventioner. 

En svårighet är att många studier inte diskriminerar mellan impulsivt och instrumentellt 

våld. Det är troligt att förövare som använder sig av ett instrumentellt våld har en mer 

psykopatisk personlighetsstörning och därför brister i empati. En möjlighet är att 

förövare med impulsivt våld under lugna former har kapacitet till empati, men får stora 

svårigheter under konflikter och stress. Det krävs mer forskning om empati på den här 

gruppen av förövare och större studier med fler grupper av förövare.  

Empati har som begrepp inte en entydig definition, utan anses vara en 

komplexpsykologisk process, som involverar flera olika funktioner. I empatiprocessen 

behöver flera komponenter samspela för att skapa en adekvat respons i det sociala 

samspelet (Sonnby-Borgström, 2010). Mentalisering i den psykoanalytiska versionen 

(Fonagy et al., 2002) är ett begrepp där många olika hjärnfunktioner samlas under ett 

begrepp. Bernhardt och Singer (2012) hävdar dock att det är frågan om helt olika 

neurologiska system som samverkar under goda förhållanden. Singer beskriver tre olika 

neurala nätverk, som vart och ett representerar olika förmågor hos människan rörande 

förståelse av andra människor. 1. Förmågan att mentalisera, att mer kognitivt inse den 

andras intentioner föreställningar, vilket inte skulle inbegripa emotionella neurala 

nätverk. 2. Förmågan att härma och förstå den andres rörelser, via spegelneuron. 3. 

Förmågan att vara empatisk, att dela och förstå den andres känslor. Empatin har sitt 

ursprung i det limbiska systemet i känslohjärnan och utvecklas tidigt i en människans 
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liv, medan den mentaliserande förmågan är en senare skapelse, som främst finns i de 

neurala nätverken kring prefontala cortex (Singer, 2012). Om dessa iakttagelser 

stämmer så behöver troligtvis nya mätmetoder utvecklas för att öka precisionen i 

mätningen av dessa fenomen. 

 

Skillnader mellan grupperna?  

När det gäller de olika grupperna av män som sökte hjälp för sitt 

våld/aggressionsproblem (förövargruppen) eller för relations och separationsproblem 

(referensgruppen) framkom det i studien att förövaregruppen hade en signifikant högre 

grad av aggressivitet, än referensgruppen. Detta var förväntat. Det var dock inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas självskattade medelvärde när det gäller 

alexitymi eller empati. Detta är förvånande och kan ha sin förklaring i att grupperna är 

mer lika än vi tidigare har trott vad gäller empati och alexitymi. En förklaring kan vara 

att några individer i relationsgruppen har höga värden på aggressivitet och alexitymi, 

vilket gör stor skillnad i en studie med ett begränsat antal undersökningsdeltagare. 

Studien bygger också på självskattningsskalor, som inte är ett oberoende mått utan 

bygger på individens egen tolkning av sitt beteende. 

Det är också viktigt att inse att referensgruppen inte är en kontrollgrupp i den 

vedertagna meningen, ett genomsnitt av svenska män, utan män med varierande grader 

av psykiska problem. Bara för att de inte söker för våld innebär ju inte att de kan ha 

problem med till exempel alexitymi, vilket också studien visar. Dessutom är det inte 

ovanligt att män söker för andra problem ex än aggressivitet då de inte upplever sin 

aggressivitet som ett primärt problem. Det verkar emellertid som att många av männen 

som söker för relationsproblem, använder en annan strategi för att hantera sin inre kris 

än den grupp av män som söker för aggressivitet, då de enligt egen uppgift inte agerar ut 

sin aggressivitet.  

 

De som tidigare varit våldsamma mot sin partner 

Skiljer sig män med tidigare erfarenhet av våld mot partner, mot de utan den 

erfarenheten? Här kan vi se att de som hade tidigare erfarenhet av att vara förövare hade 

en högre självskattad aggressivitet men inga signifikanta skillnader när det gäller 

alexitymi eller empati. Detta är män som har misslyckats i sina relationer tidigare och 

vilket kan ha ökat deras frustration. Här krävs mer forskning på förövare och hur de 

kognitivt bearbetar sina relationshaverier. 

 

De som upplevt våld i ursprungsfamilj 

Hur skiljer sig män som har upplevt våld i ursprungsfamiljen från de utan den 

erfarenheten? Vad det gäller erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen så har 45 % av de 

som sökt för våldsproblem upplevt våld i hemmet, mot 20 % av de som sökt för 

relationsproblem. Dessa resultat ligger i linje med den tidigare forskningen (Dutton, 

2007; Harmon, 2002). 

Bland män med erfarenhet av våld i ursprungsfamiljen fanns det en signifikant högre 

skattad aggressivitet och alexitymi än bland män utan den erfarenheten. Det fanns dock 

ingen skillnad när det gäller empati. Detta resultat skulle kunna tolkas som att det är en 

fråga om en störning hos de som upplevt våld i ursprungsfamiljen. En störning som ger 
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sämre affektmedvetenhet, utifrån teorin att våld i familjen påverkar anknytningen som i 

sin tur påverkar förmågan att processa affekter (Fonagy, 1999). En annan viktig 

iakttagelse är att det finns ett signifikant samband mellan tidigare våld mot partner och 

våld i ursprungsfamiljen, vilket stöder teorin om att våld i ursprungsfamiljen ökar 

sannolikheten för eget våld i den nära relationen (Dutton, 2007). I denna studie vet vi 

inte om männen själva har blivit slagna eller om de har bevittnat våld i relationen 

mellan föräldrarna, vilket är en brist i studien. I båda fallen riskerar barnen att 

traumatiseras på olika sätt, även om skadorna sannolikt blir mer omfattande om de 

själva varit utsatta för våldet. I internationella studier finns det starka belägg för att 

barnuppfostran med fysisk bestraffning ger stora psykiska skador, framförallt på 

anknytningen men även den kognitiva förmågan (Fonagy, 1999; Straus, 1992) vilket 

kan leda till en desorganiserad anknytning, stora relationsproblem och våldsamt 

beteende. Dutton (2007) visar i sin forskning att faderns attityd gentemot pojken har 

stor betydelse för pojkens framtida relationer. Faderns våld och auktoritära sätt är ofta 

ett stort trauma som skadar självbilden hos pojken. Barnuppfostran med aga och 

barnmisshandel, förekommer i Sverige och i många olika länder, trots att många länder 

har ett förbud. Uppfostringsstilen verkar ha att göra med vilken egen uppfostran som 

föräldern fått. I många kulturer finns gamla traditioner som resulterar i en auktoritär 

uppfostran med fysisk bestraffning som medför stora negativa konsekvenser för barnen 

(Straus, 1992).  

 

Metoddiskussion 

Studien får anses vara en explorativ studie. Det är ett begränsat antal 

undersökningsdeltagare (40 av vilka 20 sökt för våld/aggressivitet) vilket begränsar de 

slutsatser som kan dras. Det låga antalet deltagare i studien medför en låg statistisk 

power, vilket medför att några få individer med avvikande värden kan påverka resultatet 

påtagligt. För att få ett bättre underlag för att bedöma vilken problematik som 

våldsbenägna män har i sina nära relationer, behövs ett bredare underlag med fler 

grupper av män med våld/aggressionsproblematik.  

Män som söker kontakt med Manscentrum kan sägas vara ett socioekonomiskt tvärsnitt 

av invånarna i Stockholm. De flesta har jobb och gymnasieutbildning eller högre 

utbildning. De män med aggressivitet eller våldsproblem, som söker sig till 

Manscentrum, gör det frivilligt för att de inser att deras svårighet med aggressivitet 

drabbar dem de älskar och konsekvenserna slår tillbaka mot dem själva. Det är dock inte 

förrän den personliga situationen blir ohållbar och krisen uppenbar, som de söker hjälp. 

Många gånger är det en relativ frivillighet, då de kommer under hot om separation och 

har en måttlig insikt i sina problem. Deras aggressionsproblem är övervägande 

impulsivt. Detta innebär att det är begränsat urval av våldsamma män som kommer till 

Manscentrum. Det är troligt att denna studie bara har undersökt ett smalt segment av 

män med ett impulsivt beteende och med en måttlig psykisk belastning. Troligtvis finns 

det grupper med män som använder både impulsivt och instrumentellt våld, som har 

starka försvar mot att ta ansvar för sina problem och som inte är intresserade av 

behandling. Ett begränsat antal av männen som söker behandling, har så svåra besvär att 

de skulle kunna sägas vara psykologiskt organiserade på en borderlinenivå (BPO).  

En svaghet med studien är att inte undersökningsdeltagarnas anknytningsprofil har 

studerats, speciellt som anknytningsteorin är en av de teorierna som denna studie lyfter 

fram för att förstå männens problem. En av anledningarna till detta är att det inte har 

funnits tillförlitliga skalor för att mäta anknytning och än mindra att mäta 
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mentaliseringsförmågan. Framtida studier rekommenderas undersöka anknytnings-

mönster och mentaliseringsförmåga hos män som använder våld i sin nära relation.  

Skalorna är valda utifrån tidigare liknande studier som mätt alexitymi (TAS) och empati 

(IRI) (Sonnby-Borgström, 2010) samt aggressivitet (AQ-RSV) (Prochazka & Ågren, 

2001) . Det är dock troligt att det finns andra skalor som bättre skulle kunna mäta den 

impulsiva aggressiviteten som återfinns hos våldsamma män. Exempelvis Conflict 

tactic scale (Straus, 1979). Fossati et al., (2008) kombinerade två skalor, AQ (Buss & 

Perry, 1992) och BIS-11 (Barratt impulsivness scale -11, Patton et al., 1995) och 

utvecklade på det sättet en egen skala. 

IRI skalans reliabilitet och validitet har ifrågasatts. IRI skapades av Davis (1983) för att 

mäta både kognitiva och emotionella faktorer av empati, har länge använts i forskningen 

men har inte validerats för att användas på förövare. Den har också visat sig mindre 

lämpad för att mäta förövare av våld, då en av delskalorna, Personlig emotionell stress, 

visat sig ge felaktiga resultat för män med psykopatiska drag. Det har också visat sig att 

det är olämpligt att summera delskalorna då de inte korrelerar positivt, vilket betyder att 

en ökning i varje delskala inte nödvändigtvis visar på en ökad empati (Beven, O’Brien 

& Hall, 2004). I denna studie framkom det inga väsentligt avvikande signifikanta 

värden då delskalorna kontrollberäknades var för sig.  

Vidare behöver man även se att många med dyslexi kan få problem med vissa delar av 

dessa typer av skalor. Många frågor i frågeformuläret som bifogades skalorna, skulle bli 

lättare att förstå om begreppen som frågorna innehåller preciserades och förklarades 

närmare, exempelvis vad inbegrips i begreppet våld?  

En brist med studien är att de män som sökt behandling hos Manscentrum inte har blivit 

diagnosticerade, enligt DSM-IV eller ICD-10, innan de ingick i studien. Det innebär en 

oklarhet om undersökningsdeltagarnas psykiska status, exempelvis om det föreligger en 

depression, borderlineproblematik, neurologiska funktionshinder eller typ av våld som 

har förekommit (instrumentellt/impulsivt). Givetvis har det gjort olika kliniska 

bedömningar per telefon, exempelvis central problematik, lämplighet för behandling i 

grupp, behov av psykiatrisk behandling osv. innan de kommer ifråga för behandling, 

men detta är inget som är inkluderat i studien. Manscentrum har som arbetssätt att göra 

mera behandlingsinriktade bedömningar kring exempelvis klientens högsta 

funktionsnivå, organisationsnivå och anknytningsmönster. Det finns inget intresse att 

ställa mer deskriptiva diagnoser, typ DSM-IV. Som tidigare nämnts är inte 

referensgruppen (män som sökt för relationsproblem), inte en ordentlig kontrollgrupp, 

utan en annan klinisk grupp med en varierande psykisk problematik. För att urskilja de 

våldsamma männen gentemot normalbefolkningen, skulle man behöva en kontrollgrupp 

framtagen på ett mer traditionellt sätt eller åtminstone ett bekvämlighetsurval t.ex. en 

studentgrupp. 

 

Teoridiskussion 

Partnervåld är en komplex problematik och det finns ingen enkelt orsakssamband. Det 

verkar som flera av de teoretiska förklaringsmodellerna har en giltighet. Önskan om ett 

tydligt orsakssamband där en faktor ger hela förklaringen är orealistisk. I fallet med 

våld i nära relationer är det ganska uppenbart att det finns en interaktion mellan flera 

faktorer, vilket gör att den holistiska modellen är ett konstruktivt sätt att se på 
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problematiken. Olika kulturer har olika blandningar av orsaksfaktorer, vilket skulle 

innebära att den holistiska modellen skulle se olika ut i olika länder och kulturer. Varje 

förklaringsnivå i modellen har specifika angreppspunkter när det gäller åtgärder. Detta 

synsätt bekräftas också i forskningen där det är uppenbart vid studier av förövare att det 

är en fråga om överdeterminering av flera faktorer. Ju mer störda männen är desto mer 

våldsamma är de, och desto fler negativa faktorer är inblandade (Dutton, 2007). Vissa 

bakgrundsfaktorer kan dock ha ett högre förklaringsvärde, såsom självupplevt våld i 

ursprungsfamiljen. 

Med utgångspunkt från tidigare beskrivning av de olika teorierna, framstår 

anknytningsteorin som en möjlig referensram med ett stort förklaringsvärde för att 

förstå våldet i de nära relationerna. Mycket talar för att störningar i familjen till exempel 

våld mot modern eller barnet, under den känsliga anknytningsperioden påverkar 

relationen och anknytningen mellan modern och barnet. En anknytningsstörning som 

kan resultera i primitivt raseri som tar sig uttryck när barnet senare i vuxenlivet knyter 

an i en kärleksrelation. Impulskontroll och affektmedvetande är färdigheter som 

grundläggs i anknytningsrelationen. Även svartsjuka som ofta dyker upp i dessa 

våldsamma relationer, kan förklaras i anknytningstermer som ett tecken på en otrygg 

anknytning, oftast ängsligt ambivalent förhållningsätt. De svårare fallen av cykliskt 

återkommande våld har starka drag av en desorganiserad anknytning ofta genererat av 

en inre kaotiska värld. Där våldet har lite att göra med den reella verkligheten utan 

triggas nästan enbart av den inre ångest över att förlora kärleksobjektet som håller 

samman jaget (Dutton, 2007). Som tidigare nämnts finns det forskning som stödjer 

antagandet att personer med ett desorganiserat anknytningsmönster har en stor 

sannolikhet att också ha en borderlineproblematik (Dutton, 2007; Fonagy, 1999). 

Är anknytningspersonen (oftast modern) våldsam eller utsatt för våld, kan det ge stora 

skador på anknytningsrelationen och barnet löper en ökad risk att utveckla en 

desorganiserade anknytningsstörningen (Straus, 1997). Ofta är moderns bristande 

omhändertagande ett resultat av depression, tidigare trauman eller på att livssituationen 

är extremt kaotisk och stressande, kanske som ett resultat av en dysfunktionell eller 

våldsam relation. Är även den andra anknytningspersonen (oftast fadern) våldsam mot 

barnet så ökar risken för traumatisering. Även om fadern enbart är auktoritär och 

avvisande i sitt förhållningssätt, innebär detta ofta ett traumatiskt avvisande som sätter 

djupa spår i personligheten, speciellt för pojken som skall forma sin maskulina identitet 

(Dutton, 2007). 

Anknytning kan ses som en process genom livet, med den intensivaste perioden under 

det första året. Det är dock inte bara de första 18 månaderna som bestämmer vår 

anknytning, utan det är en tillitsprocess som pågår under hela livet. Många händelser i 

livet påverkar vår anknytningskapacitet. Exempelvis så kan uppfostringsvåld senare i 

livet påverka vår inre trygghet (Straus, 2001). Samtidigt är det viktigt att framhålla de 

positiva möjligheterna till att läka anknytningsskador genom exempelvis en bra 

terapeutisk relation, positiv kärleksrelation eller personlig tro.  

Endast en begränsad del av männen som söker hjälp på Manscentrum har en uttalad 

personlighetsstörning. De som kommer är ofta inte de med den svåraste problematiken. 

Det krävs ju att klienterna söker frivilligt vilket innebär ett visst mått av självinsikt och 

det sorterar bort dem med allvarliga personlighetsstörningar. De är ofta svårbehandlade, 

många gånger på grund av sina försvar men också på grund av sin instabilitet och 

svårighet att fungera i en behandlingsrelation.   
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Hjärnforskningen, anknytningsteorin samt affektreglering 

Siegel (2001) har med hjälp av magnetröntgen fMRI, kunna visa på hur hjärnan 

utvecklas och hur neurologiska utvecklingen ser ut i olika åldrar. Hans forskning visar 

på att en neurologisk utveckling är avhängigt en optimal kommunikation i den tidiga 

mor–barn interaktionen (I studien benämns den tidiga relationen mellan vårdnadshavare 

och barn, som mor-barn relationen, eftersom detta är det vanligaste). Siegel lägger ut en 

forskningsbaserad analys av hur det interpersonella samarbetet mellan mor och barn är 

nyckeln till hälsosam utveckling av neuronerna. Synapserna utvecklas genom 

erfarenheten av intonande interaktion med modern och de fortsätter att utvecklas, 

formas och beskäras för nå vuxen nivå i slutet av puberteten. Den vuxna hjärnan förblir 

plastisk, öppen för förändring genom erfarenheter, genom livet, men den övervägande 

delen av utvecklings språnget inträffar under det första året. Denna plasticitet är basen 

för terapeutiskt arbete med klienter med olika former av tidiga affektiva störningar. 

Allan Schore (2003) hävdar att hälsosam neuronutveckling är beroende av ett gott 

omhändertagande och en god affektintoning under kritiska faser i den neurologiska 

mognaden. Den fysiska utvecklingen av neuronstrukturer som styr affekter är påverkad 

av anknytningsprocessen. Schore, visar på vikten av ett fungerande samspel mellan mor 

och barn och finner att intoningen är väsentligt för utvecklingen av känslomässig 

reglering.  Intoningen kräver en preverbal dialog som involverar, ljud, nonsensramsor, 

och ansiktsuttryck. Moderns ansikte utlöser höga nivåer av endogena opiater i barnets 

hjärna, och frigör dopamin till belöningscentret och främjar bindningen. 

Anknytningspersonen modulerar också för höga nivåer av stimulans och därigenom 

regalerar ner arousal. På det sättet reglerar anknytningen den fysiologiska arousalnivån. 

Tröstande och självregleringsprocesser blir överförda genom anknytningsrelationen, 

vilket resulterar i inre arbetsmodeller som kommer att bli affektreglerande. 

Regleringsförmågan utvecklas med den högra hjärnhemisfärens struktur under det första 

året, för att sedan följas av den vänstra hemisfärens utveckling som reglerar verbala 

förmågor och språkliga förvärv. Om övergrepp eller trauman inträffar i familjen vid 

denna tid i barnets utveckling, kommer intoningen att bli hämmad.  

Positiva reaktioner utlöser endorfiner medan skam reaktioner utlöser kortisol och 

hämmar endorfinpåslag. Stress och rädsla reducerar spegelneuronens signalaktivitet, 

varpå individen tappar inlevelseförmågan, förmågan att förstå andra och urskilja 

nyanser. Även inlärningsförmågan blir sämre vid stresspåslag. Flera forskare hävdar att 

mentaliseringsförmågan är beroende av trygg anknytning och en god affektintoning 

under kritiska faser i den neurologiska mognaden hos barnet (Damasio, 1999; Fonagy, 

2011). Enligt Schore, är minnena från de första 1,5 åren bara somatoforma minnen, 

minnen av kroppssensationer och känslor, eftersom den delen av hjärnan som 

kontrollerar verbala minnen, autobiografiska explicit minne, inte utvecklas innan 18 

månader. Det finns inget autobiografiskt minne tidigare än 18 månaden. Därför kan vi 

inte komma ihåg den tidiga moders interaktion, som formade vår kapacitet till 

känslomässig reglering, förutom som kroppsminnen. Dessa kroppsminnenas 

minneskretsar kan vara den neurologiska basen för det som i den psykoanalytiska teorin 

kallas det ”omedvetna”. 

 

Behandling på Manscentrum 

Män som använder våld i sin nära relation skiljer sig när det gäller bakomliggande 

orsaker och psykopatologi. Det är nödvändigt att inse att även om det finns 

gemensamma yttre drag så finns det också stora skillnader. Både när det gäller 



 

30 

 

bakgrundsfaktorer, individuella egenskaper och kapacitet att tillgodogöra sig 

behandling. Alla har sin historia och behöver bemötas som de unika individer de är. Det 

är viktigt att lyfta fram och se våldet eftersom olika grupper av våldsamma män har 

olika problem och våldet behöver angripas på olika sätt.  

De män som har sökt behandling har övervägande varit män med situationsbundet 

impulsivt beteende. En del män har varit möjligt att behandla individuellt men första 

valet har varit gruppbehandling, i en öppen semistrukturerad grupp, där männen har 

förbundit sig att delta minst 15 tillfällen ofta utökat till 25-30 tillfällen. Alla männen får 

samma behandling även om de har enskilda mål med behandlingen. Har männen svårt 

att fungera i grupp eller en sådan problematik att det stör gruppens arbete, 

rekommenderas enskilda individuella samtal. En del av männen har borderlineliknande 

drag, men mer utvecklad borderline problematik med suicidtankar, missbruk eller 

vanföreställningar hänvisas till psykiatrisk behandling. I och med att behandlingen är 

frivillig, så innebär det att det behöver finnas en motivation från mannens egen sida. 

Initialt i behandlingen kommer män för att inte förlora sin familj men gradvis ökar den 

egna motivationen till förändring. Män med instrumentellt våld och mer utvecklad 

psykopatisk eller antisocial personlighetsstörning, söker hjälp i mindre utsträckning och 

då det sker är det oftast i samband med att en större livshändelse skapar en kris i deras 

liv. För dessa män kan det ofta vara en stort steg att be om hjälp och skapa en tillitsfull 

relation, samt börja reflektera över sitt liv. På senare år har anknytningsperspektivet 

lyfts fram i behandlingen, både genom att medvetandegöra för männen vikten av 

anknytning och genom att diskutera deras egna svårigheter att fungera i relationen. 

Gruppen blir en trygg övningsplats där männens anknytningssystem i den nära 

relationen blir exponerad. Anknytningsperspektivet har blivit viktigare i 

behandlingsarbetet, vilket ligger i linje med vad Dutton rekommenderar. Enligt Dutton 

(2008) så är alla påverkansprogram som inte adresser anknytningsproblemet hos 

förövarna dömda att misslyckas.  

I studien framkommer en signifikant korrelation mellan aggressivitet och svårigheter att 

urskilja och uttrycka känslor (alexitymi) det vill säga att män med mycket aggressivitet 

har brister i sin affektmedvetenhet. Ett fokus i behandlingen är att få män medvetna om 

vad det känner utifrån idén att det du kan urskilja har du också möjlighet att hantera. 

Det är också Manscentrums erfarenhet att detta går att träna upp, vilket motsäger teorin 

om att alexitymi skulle vara ett beständigt personlighetsdrag och stöder Van der Kolk 

(1987) att de alexityma dragen skulle vara en effekt av känslomässig avtrubbning till 

följd av övergrepp eller trauma. Ett annat moment i behandlingen är att öka förmågan 

till empati, vilket tränas i gruppen genom att deltagarna delar sina erfarenheter och 

livshistorier med varandra och därigenom exponeras för gemensamma upplevelser som 

väcker upp känslor. Att träna empati är också en övning i mentalisering i och med att 

reflekterandet väcker känslor. Detta är en av de starkaste övningarna, som också 

männen lyfter fram, när de får utvärdera behandlingen. Moment av 

mentaliseringsövningar, ex. reflektionsövningar, ingår i de flesta framgångsrika 

behandlingar idag men ofta utan tanke på att det handlar om specifika 

mentaliseringsövningar. Fonagy (1999) påpekar att de flesta behandlingar som 

innehåller mentaliserande interventioner kommer att ha en positiv effekt. 

För att utveckla behandlingen krävs mer forskning om behandling och det vore önskvärt 

om olika terapeutiska riktningar gemensamt kunde utveckla nya behandlingsmodeller. 

Hjärnforskningen bidrar med mycket ny kunskap och erfarenhet som kan användas i 
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behandlingsarbetet och som kan hjälpa oss att utveckla nya verktyg om hur vi 

exempelvis kan träna om hjärnan.  

Att utveckla diagnostiken är också ett viktigt instrument för att styra behandlingen. Om 

nu männen har en BPO så borde den problematiken föranleda speciella interventioner. 

Idag så skiljer man inte ut de männen, utan de integreras i de befintliga 

behandlingsgrupperna. Endast när deras problematik är av den graden att det stör det 

terapeutiska arbetet i gruppen, erbjuds de individuell behandling. Ett alternativ skulle 

kunna vara att kombinera individuell och gruppbehandling, vilket görs i den 

mentaliseringsbaserade terapin (MBT) (Rydén & Wallroth, 2008). Upplägg med 

individuell och gruppsessioner skulle kunna vara en möjlighet, då den individuella 

kontakten är viktig för att bygga en behandlingsrelation och för att hålla uppe 

motivationen till fortsatt arbete under ansträngande faser i behandlingen. I behandlingen 

av borderlineproblematik är dialektisk beteendeterapi (DBT) vanligt förkommande och 

det borde undersökas huruvida inslag ifrån DBT, exempelvis Mindfulness, skulle kunna 

integreras i den vanliga gruppterapeutiska behandlingen (Dutton, 2007).  

 

Förslag på vidare forskning. 

Det är viktigt att ha många olika perspektiv på våld i den nära relationen, eftersom det 

är ett komplext problem. Alla teorier behöver utvärderas vetenskapligt. Det finns redan 

mycket forskning, men bara en bråkdel av forskningen om förövare kommer till 

allmänhetens kännedom. Ett sätt att komma vidare vore om forskningen kunde 

samordnas runt teman, exempelvis våld i nära relationer. Där flera vetenskapliga 

discipliner kunde korsbefrukta varandra och på sätt leda utvecklingen vidare. Vad vi 

inte behöver är konflikter mellan olika teoribildningar. 

Mer studier på förövare behövs. Som den här studien visar finns det goda skäl att forska 

vidare på olika egenskaper och svårigheter hos förövare. De båda begreppen alexitymi 

och empati och deras koppling till förövare, behöver utforskas vidare. En tes i denna 

studie har varit att anknytning och mentalisering, är en viktig komponent för att förstå 

våldet som uppkommer i den nära relationen. Att mäta anknytning och förmåga till 

mentalisering med anknytningsintervjun (AAI) hos de tre olika förövargrupperna vore 

ett bra första steg liksom att samtidigt mäta en referensgrupp, som inte är ett 

bekvämlighetsurval. Ett annat viktigt steg vore att utveckla nya instrument som mäter 

begreppet mentalisering och dess olika delar. En metod som inte är lika tidkrävande 

som anknytningsintervjun. Ett värdefullt behandlingsbidrag vore att utveckla 

behandlingen genom att koppla forskningen närmare. Varför fungerar behandlingen för 

vissa och inte för andra? Vad gör att behandlingen fungerar? Vilka grupper kan vi 

behandla med de behandlingsmodeller vi har idag? Här skulle en mer kvalitativ inriktad 

forskning vara ett intressant verktyg för att finna viktiga teman i männens berättelser för 

att undersöka deras tankevärld.  

Det vore önskvärt att göra en mätning före och efter gruppbehandling för att se om 

nivån av exempelvis alexitymi går ner om aggressiviteten minskar i och med 

behandlingen. Tidigare pilotstudier av Manscentrums gruppbehandling där liknande för 

och efterstudier gjordes, pekar på att psykiatriska symptom och interpersonella besvär 

förbättrades (Modin, 2007). 

Forskning behöver också fokusera på den grupp av män som använder ett instrumentellt 

våld, då den gruppen också skapar det största lidandet för sin omgivning. 
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Förhoppningen är att hjärnforskningen kommer att genera ny kunskap som kan leda till 

nya behandlingsmetoder. 

 

Kort summering av huvudresultaten och slutsatserna. 

Syftet med studien var att öka kunskapen kring problematiken hos män som har en 

impulsiv aggressivitet som kommer till uttryck i den nära relationen. Dessa män har 

problem att hantera affekter och mycket talar för att de har en låg affektmedvetenhet 

och stora svårigheter att knyta an och fungera i sin nära relation. Den instabila 

affektregleringen sammanfaller med den bristande förmågan att mentalisera kring 

känslomässiga tillstånd vid stress och affektpåslag. Vikten av trygg anknytning för att 

utveckla förmågan till affektmedvetenhet och affekttolerans, har fått stöd av 

hjärnforskningen. Studien pekar på ett visst stöd för att alexitymi är ett stort hinder för 

män som är våldsamma i sin nära relation. 
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